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Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga
Penerbitan Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2 pada bulan Oktober 2012 ini dapat terselesaikan.
Materi jurnal dalam edisi ini, memuat hal-hal yang berkaitan dengan unsur didalam setiap fase manajemen
penanggulangan bencana, yang diawali dengan Kajian Model Desa Tangguh Bencana dalam Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana yang telah dilaksanakan oleh BPBD Provinsi D.I. Yogjakarta. Materi selanjutnya yaitu
mengenai Strategi Krisis Publik Relations Bencana yang sangat penting didalam berbagi informasi kebencanaan
kepada publik maupun pelaku kebencanaan yang terlibat pada proses penanggulangan bencana. Pengembangan
Sistem Komunikasi Seluler Darurat serta Aplikasi Kaji Cepat untuk mendukung pelaksanaan tugas tim reaksi cepat
menjadi materi ketiga pada jurnal kali ini. Edisi kali ini juga menampilkan penggunaan Motor Trail di Bidang
Kebencanaan dengan Studi Kasus Trabas Rescue Team. Jurnal ini ditutup dengan materi Pemodelan Kondisi
Bangunan Candi Borobudur Pasca Erupsi Merapi dengan UAV-Based fotogrametri.
Dalam mendukung keterlibatan peran serta masyarakat pada program pengurangan resiko bencana, dan untuk
lebih memperkaya tulisan ilmiah mengenai penanggulangan bencana, kami atas nama dewan redaksi jurnal
penanggulangan bencana mengundang para ahli penanggulangan bencana, akademisi maupun masyarakat untuk
berpartisipasi mengirimkan makalah ilmiah pada penerbitan jurnal edisi selanjutnya.
Kepada seluruh tim redaksi jurnal penanggulangan bencana dan semua pihak yang turut berperan serta dalam
edisi jurnal kali ini, kami mengucapkan banyak terima kasih
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KAJIAN MODEL DESA TANGGUH BENCANA
DALAM KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BERSAMA BPBD D.I YOGYAKARTA.
Oleh:
Gatot Saptadi1 dan Hariyadi Djamal2
Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2, Tahun 2012, hal 1-13, 1 tabel.
Abstract
Natural disasters can sudenly occur without indications when and where it
comes. This disaster causing shock impact and l oss of lives and properties. The
changes of disaster prevention paradigm to mitigation and development the people
occurences need to be increased to learn more about characteristics of disaster
threat in Yogyakarta region that consists of volcanic eruption, lahar ﬂood. Landslides,
earthquackes, tsunami and wind storm. Based on BPBD Yogyakarta Special Province
of Yogyakarta activities scheduleled from 2010 to October 2012, the study to obtain
the harmony and synchronism of program performance is conducted. This program
is focussed to support the people integriity on the disasters mitigation. The study is
located in Desa Tangguh which was appointed by both BPBD Yogyakarta Special
Province and BPBD of regional ofﬁce to facilites disaster countermeasures training
and group discussion. The result of the study shows treat by using the pilot model of
Desa Tangguh individual learning procces may increated people occurences to face
disasters. The study is also shows threat the role by BPBD to combate the natural
disasters will be developed in the future.
Keywords: Desa Tangguh Bencana, Mandiri, BPBD, Natural Disasters.

1.

PENDAHULUAN

Setiap orang
berhak mendapatkan
perlindungan sosial dan rasa aman khususnya
bagi kelompok masyarakat rentan bencana
dan setiap masyarakat berkewajiban menjaga
kehidupan sosial masyarakat yang harmonis,
memelihara
keseimbangan,
keserasian,
keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan
hidup. Itulah amanat dalam undang undang
no.24 tahun 2007 tentang penanggulangan
bencana secara tersurat dan tersirat sudah,
bentuk kewajiban dan
tanggung jawab

Penulis adalah:
1
Kepala BPBD Provinsi D.I. Yogyakarta.
2
Peneliti Madya pada Balai Sabo, Puslitbang SDA, Kem.
PU, di Yogyakarta..

pemerintah maupun masyarakat untuk saling
bersinerji dalam kesiapsiagaan.
Dengan
paradigma
penanggulangan
bencana menuju paradigma mitigasi, preventif
sekaligus juga paradigma pembangunan maka
pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan
untuk lebih mengetahui tentang kebencanaan
serta karakteristik wilayah masing masing dari
ancaman bencana.
1.1. Latar Belakang
Secara umum wilayah Indonesia adalah
tempat pertemuan tumbukan 3 (tiga) lempeng
tektonik yaitu lempeng Hindia Australia yang
bergerak ke arah utara dan menunjam ke
bawah karena bertumbukan dengan lempeng
Euroasia. di bawah laut sebelah barat Sumatera
terus sampai di selatan Pulau Jawa hingga

1
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NusaTenggara Timur dan membelok ke utara.
Kemudian dari arah timur lempeng Pasiﬁk
bergerak ke arah barat menunjam ke bawah
lempeng Euroasia di Daerah Laut Banda –
Halmahera (“teori plate tectonic”). Daerah jalur
penunjaman lempeng tektonik disebut dengan
“subduction zone” yang merupakan juga “jalur
gempa” dan di utara jalur gempa adalah “inner
zone” tempat “ jalur sabuk gunung api.” Dampak
dari akibat tumbukan lempeng tektonik tersebut
banyak terjadi bencana kebumian seperti erupsi
gunung api, tanah longsor, gempa bumi , tsunami
sehingga Indonesia disebut juga sebagai “super
market bencana”. Dari kondisi alam Indonesia
yang memang sudah terbentuk akibat proses
geologi itu beserta dampak kebencanaannya,
maka kita harus sadar bahwa kita hidup dalam
wilayah rawan bencana. Untuk itu kita perlu
menanamkan pemahaman dan pembelajaran
melalui pendidikan formal maupun non
formal, sosialisasi ke masyarakat umum untuk
menambah khasanah pengetahuan di bidang
bencana alam sehingga diharapkan mereka
dapat berkontribusi secara proaktif.

oleh alam antara lain berupa gempabumi,
tsunami,
gunung
meletus,
banjir,
kekeringan, angin topan dan tanah
longsor.
3)

Rawan bencana
Rawan bencana adalah kondisi atau
karakteristik geologis, biologis, hidrologis,
klimatologis, geograﬁs, sosial, budaya,
politik, ekonomi dan teknologi pada
suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu
yang mengurangi kemampuan mencegah,
meredam, mencapai kesiapan, dan
mengurangi
kemampuan
untuk
menangani
dampak
buruk
bahaya
tertentu.

4)

Resiko bencana
Resiko bencana adalah potensi kerugian
yang ditimbulkan akibat bencana pada
suatu wilayah dan kurun waktu tertentu
yang dapat berupa kematian, luka,
sakit,
jiwa terancam, hilangnya rasa
aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta dan gangguan kegiatan
masyarakat.

5)

Pencegahan
Pencegahan
bencana
adalah
serangkaian kegiatan
yang dilakukan
untuk mengurangi atau menghilangkan
resiko
bencana,
baik
melalui
pengurangan ancaman bencana maupun
kerentanan
pihak yang terancam
bencana

6)

Penanggulangan Bencana.
Penyelenggaraan
penanggulangan
bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi
penetapan
kebijakan
pembangunan yang beresiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana,
tanggap darurat dan rehabilitasi.

7)

Kesiapsiagaan.
Kesiapsiagaan
adalah serangkaian
kegiatan
yang
dilakukan
untuk
mengatisipasi
bencana
melalui

1.2. Istilah dan Pengertian.
Untuk memudahkan pemahaman dan
menyeragamkan istilah serta pengertian yang
dimaksud
berkaitan dengan kebencanaan
alam maka disebutkan sebagai berikut:
1)

2)

2

Bencana.
Bencana alam adalah peristiwa atau
rangkaian peristiwa yang mengancam
dan
mengganggu
kehidupan
dan
penghidupan
masyarakat
yang
disebabkan baik oleh faktor alam dan
atau non alam maupun faktor manusia
sehingga
mengakibatkan
timbulnya
korban
jiwa
manusia,
kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan
dampak psikologis.
Bencana alam.
Bencana alam adalah bencana yang
diakibatkan
oleh peristiwa
atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan
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pengorganisasian serta melalui langkah
yang tepat guna dan berdaya guna.
8) Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan
masyarakat
adalah
program atau kegiatan yang dilakukan
untuk
meningkatkan
kemampuan
masyarakat agar dapat melaksanakan
penanggulangan bencana
baik pada,
sebelum, saat maupun
sesudah
bencana.
9) Mitigasi
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk
mengurangi resiko bencana, baik melalui
pembangunan ﬁsik maupun penyadaran
dan
peningkatan
kemampuan
menghadapi ancaman bencana..
10) Peringatan Dini
Peringatan Dini adalah serangkaian
kegiatan pemberian peringatan sesegera
mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan
terjadinya
bencana
pada suatu tempat oleh lembaga yang
berwenang.
11) Pengungsi
Pengungsi adalah orang atau kelompok
orang yang terpaksa atau dipaksa keluar
dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu
yang belum pasti sebagai akibat dampak
buruk bencana.
1.3. Tujuan.
Kajian ini adalah suatu evaluasi kegiatan
yang sudah dilakukan oleh BPBD Provinsi D.I.
Yogyakarta sejak tahun 2011 sampai Oktober
2012 maupun yang sudah dilakukan sebelumnya
dengan tujuan untuk mendapatkan keserasian
dan keselarasan program kinerja berkelanjutan
dalam upaya mitigasi kebencanaan alam guna
mendukung integritas masyarakat yang mandiri
dalam
kesiapsiagaan terhadap ancaman
bencana yang mungkin terjadi.

1.4. Manfaat
Memberikan
pendamping pembekalan
sebagai
suatu
proses
pembelajaran
masyarakat yang mandiri akan ketahanan,
kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana
melalui pembentukan dan pengembangan
model Desa Tangguh berbasis masyarakat.
1.5. Ruang Lingkup.
Dalam kajian ini diutamakan pada Desa
Tangguh yang telah dibentuk dengan fasilitator
oleh BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta
yang bekerjasama dengan BPBD Provinsi
Kabupaten/ Kota, melalui kegiatan pelatihan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana,
diskusi kelompok.
1.6. Peran serta BPBD D. I Yogyakarta
Pada prinsipnya peran serta BPBD
Provinsi D.I. Yogyakarta bersama dengan
BPBD Kabupaten/ Kota
mengupayakan
penanggulangan bencana yang
meliputi
kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapan,
tanggap darurat dan pemulihan yang dilakukan
pada sebelum, pada saat dan setelah bencana
bersama masyarakat secara sinergi.
1) Memberikan pedoman dan pengarahan
terhadap
upaya
penanggulangan
bencana, penanganan tanggap darurat,
rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan
merata sesuai kondisi
di
wilayah
daerahnya masing masing.
2) Menyampaikan
informasi
kegiatan
penanggulangan
bencana
kepada
masyarakat.
3) Melaksanakan kewajiban sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
1.7. Mitra kerja.
Dalam setiap pelaksanaan program
kegiatan sosialisasi, pelatihan kesiapsiagaan
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penanggulangan bencana alam
yang
ada, BPBD Provinsi D.I Yogyakarta selalu
berkolaburasi dengan mitra kerja sebagai
narasumber sesuai bidang kepakaran yang
dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan.
Sebagai mitra kerja untuk narasumber pada
masalah:
1) Vulkanisme
dan
erupsi
gunungapi
bekerjasama dengan mitra kerja dari Balai
PPTK Kementerian ESDM di Yogyakarta.
2) Tanah longsor bekerjasama dengan mitra
kerja dari Balai Sabo, Kementerian PU di
Yogyakarta,
3) Kegempaan bekerjasama dengan mitra
kerja dari Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geoﬁsika (BMKG) Provinsi D.I.
Yogyakarta.
4) Angin
puting
beliung
bekerjasama
dengan mitra kerja dari Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geoﬁsika (BMKG)
Provinsi D.I. Yogyakarta.
5) Tsunami bekerjasama dengan mitra
kerja dari Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geoﬁsika (BMKG)
Provinsi
D.I. Yogyakarta.
6) Dan instansi lain yang terkait seperti
BPBD Kabupaten/ Kota PMI, serta
Pemerintah setempat.

2.1. Pengumpulan Data

II. METODOLOGI.

Obyek data yang dikaji adalah hasil
dan evaluasi kegiatan serta respon dari
masyarakat Desa Tangguh yang dijadikan
model, pada waktu pelatihan peningkatan
kewaspadaan penangulangan bencana serta
aktiﬁtas
pembentukan dan pengembangan
Desa Tangguh oleh masyarakat
secara
mandiri dengan fasilitator dari BPBD Provinsi
D.I. Yogyakarta, BPBD Kabupaten Gunung
Kidul, BPBD Kab. Kulon Progo bersama
Mitra Kerja sebagai narasumber yang terkait
bidang kepakarannya sesuai kondisi wilayah
kebencanaan yang ada.

Kajian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif, dengan studi kasus dari suatu kegiatan
yang ditinjau. Metodologi kualitatif adalah
penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan respon perilaku yang dapat diamati.
Kajian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan
subjektif . Penulis bermaksud ingin mengetahui
keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana,
berapa banyak, sejauh mana, dan sebagainya
dari suatu proses kegiatan yang disampaikan
dapat diterima dan dilaksanakan. Studi kasus
adalah uraian dan penjelasan komprehensif
mengenai berbagai aspek individu, kelompok,
organisasi (komunitas), program atau situasi
sosial.

4

Data yang dikumpulkan terbagi dua, yaitu
data primer dan sekunder.
2.1.1. Data Primer
a). Observasi/ Pengamatan
Penulis melakukan pengamatan untuk
beberapa
hal,
seperti
terhadap
penyampaian materi, proses diskusi
dalam pertemuan forum atau kelompok
kerja.
2.1.2. Data Sekunder
a). Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi yang dimaksud adalah
dokumen dalam bentuk tulisan, peta dan
gambar (foto).
b)

Kajian Laporan terdahulu.
Mempelajari dari laporan terdahulu untuk
dapat dipakai sebagai rujukan yang
mendukung dalam penyusunan kajian
penelitian ini.

2.2. Obyek kegiatan yang dikaji.

2.3. Lokasi dan waktu kegiatan.
Lokasi kegiatan yang dikaji adalah pada
wilayah Desa Glagah Kec. Temon dan Desa
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Sidoharjo Kec. Samigaluh, Kabupaten Kulon
Progo serta Desa Tangguh di Desa Nglegi,
Desa Terbah dan Desa Semoyo Kec. Patuk
Kabupaten Gunung Kidul, Selain itu untuk
pembelajaran tentang Desa Tangguh maka
Desa Wonolelo, Kec. Pleret Kabupaten Bantul
Provinsi D.I Yogyakarta yang telah dibentuk
pada tahun 2010 juga dipakai untuk studi.
Waktu kegiatan pengkajian ini adalah semua
kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun
2010 hingga Oktober 2012.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bencana alam dapat terjadi secara tibatiba tanpa kita ketahui datangnya, kapan dan
dimana. Peristiwa kejadian bencana selalu
membawa dampak kejutan dan merugikan baik
harta benda maupun jiwa. Resiko bencana yang
timbul mungkin saja terjadi karena kurangnya
kesiapsiagaan
maupun
kewaspadaan
masyarakat dalam menghadapi bencana.
Dengan mengenal kondisi dan potensi wilayah
maka diharapkan akan lebih waspada peduli
lingkungannya.
3.1. Fenomena Alam D.I. Yogyakarta.
Bentang alam yang dijumpai di wilayah
Provinsi D.I Yogyakarta dimulai di bagian utara
ada G. Merapi yang aktif, di bagian barat
dijumpai perbukitan Menoreh dan Kubah Kulon
Progo dengan sungai yang besar ialah Kali
Progo yang mengalir ke selatan bermuara di
Samudera Indonesia. Di sebelah timur dijumpai
perbukitan Boko dengan sungai. Kali Opak juga
mengalir ke selatan bermuara di Samudera
Indonesia. Di wilayah tengah dijumpai Kali Code
yang mengalir di tengah Kota Yogyakarta dan
Kali Kuning di sebelah timur Kota Yogyakarta.
Dengan fenomena alam yang ada di wilayah
Yogyakarta maka potensi kebencanaan alam
yang ada ialah erupsi G. Merapi dengan
bahaya primer (lava pijar, awan panas dan
hujan abu vulkanik). dan banjir lahar hujan
sebagai bahaya sekunder. Untuk peningkatan
kewaspadaan akan potensi bencana tanah
longsor kita harus mengenal daerah daerah

dengan fenomena alam yang dijumpai seperti
perbukitan dengan kemiringan lereng yang
terjal mempunyai batuan penyusun lereng
bersifat lempungan, struktur geologi daerah
hancuran (fracture zone), pelapukan tanah
tebal. Keadaan lingkungan alam ini memang
merupakan faktor dalam (intern) dari alam itu
sendiri dan jika ditambah pengaruh oleh faktor
luar (ekstern) seperti curah hujan yang tinggi
serta ulah manusia yang mengubah fungsi
lahan untuk keperluannya tanpa terkontrol
dapat
menimbulkan
ketidakseimbangan
sehingga terjadilah ketidakstabilan lereng dan
ujung akhirnya adalah terjadi bencana tanah
longsor.
3.2. Ancaman Kebencanaan
Yogyakarta.

di

Wilayah

1). Erupsi
gunungapi atau letusan
gunungapi.
Erupsi atau letusan gunungapi terjadi
karena adanya proses magma yang naik melalui
daerah corong magma sampai ke permukaan
bumi yang disebut dengan kawah (crater).
Bahaya erupsi gunungapi ada dua macam
yaitu bahaya primer dan sekunder. Bahaya
primer ialah bahaya yang sifatnya langsung
saat letusan terjadi (seperti hujan abu, aliran
lava, lontaran batu berbagai ukuran dan awan
panas). Sedangkan bahaya sekunder yaitu
bahaya yang sifatnya tidak langsung dirasakan
tetapi dapat terjadi pasca erupsi adalah banjir
lahar hujan. .

Gambar 1. Peta Indeks Rawan Bencana,
Provinsi
D.I.
Yogyakarta.
(Sumber dari :
Indeks Rawan
Bencana 2011, BNPB, halaman
87)
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2). Banjir lahar hujan.
Banjir lahar hujan terjadi dari adanya
sumber material piroklastik hasil letusan
gunungapi, bila bercampur dengan air hujan
yang turun di puncak gunung lalu mengalir
turun menggelontor menuju sungai-sungai yang
berhulu dari puncak gunung tersebut. Aliran
lahar hujan ini mempunyai kecepatan yang
tinggi dengan daya rusak yang sangat besar.
Parameter yang dapat memicu terjadinya banjir
lahar hujan ialah kemiringan dasar sungai yang
terjal, material lepas yang belum terkonsolidasi.
Contoh banjir lahar hujan yang terjadi di Kali
Gendol dan K. Boyong di wilayah Kabupaten
Sleman dan K. Putih di wilayah Kabupaten
Magelang ( November 2011).
3). Tanah longsor
Tanah longsor terjadi pada daerah
perbukitan dengan kemiringan lereng yang terjal.
perlapisan batuan yang miring sejajar dengan
kemiringan lereng, tanah pelapukannya tebal
mudah terombak, ada struktur patahan yang
merupakan zona hancuran dan ulah manusia
sendiri, Penyebabnya karena kondisi alam itu
sendiri atau juga pengaruh dari luar karena
ulah manusia. Faktor alam karena karakteristik
geologis misalnya jenis tanahnya lempungan,
perlapisan batuan yang mengikuti aturan, alih
fungsi lahan yang berlebihan. Faktor pemicu
lain adalah hujan dengan intensitas yang tinggi.
Contoh tanah longsor di Kab. Kulonprogo di
Samigaluh, desa Semagung, Kedungrong,
(2001), tanah longsor di Desa Mudon, Kec.
Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul.
4). Gempabumi
Gempabumi terjadi karena adanya
pelepasan akumulasi energi yang kuat
akibat tumbukan dari pergerakan lempeng
tektonik sehingga dapat dirasakan manusia
di permukaan bumi dengan magnitude dalam
Skala Richter (SR) atau Mercalli Cancani (MM).,
Gempabumi dengan kekuatan magnitude > 6
SR, dapat menimbulkan lapisan tanah menjadi
retak dan “liquifaction” sehingga kekuatan daya
dukung tanah menjadi lemah dan akibatnya
bangunan yang berdiri diatasnya dapat menjadi
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runtuh dan ambruk. Contoh gempa bumi yang
terjadi di Yogyakarta 27 Mei 2006 ( 5,9 R) pusat
gempa pada patahan Opak.
5). Angin Puting Beliung.
Adalah pusaran angin kencang dengan
kecepatan lebih dari 120 km dan terjadi di
wilayah tropis disebabkan adanya perbedaan
tekanan dalam suatu sistem cuaca Di
Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai
yang bertiup berpusar sampai radius pusaran
puluhan kilometer dengan kecepatan lebih dari
20 – 60 km/jam
Tabel 1. Indek Rawan Bencana Indonesia
Provinsi D.I. Yogyakarta.
Kabupaten

Skor

Kelas
Rawan

Rangking
Nasional

Sleman

97

Tinggi

3

Bantul

90

Tinggi

49

Kulon Progo

80

Tinggi

90

Gunung Kidul

76

Tinggi

120

Kota
Yogyakarta

74

Tinggi

135

Sumber dari: Indeks Rawan Bencana 2011,
BNPB, halaman 86)
6)

Tsunami
Tsunami / gelombang pasang terjadi
karena adanya gempa tektonik dengan sumber
gempa berada di bawah laut dan mempunyai
magnitude > 6,5 Skala Richter sehingga
menimbulkan gelombang pasang yang
menerjang masuk daratan dan dapat mencapai
ratusan meter hingga beberapa kilometer
dengan “amplitude” atau “tinggi gelombang”
yang besar (dapat mencapai puluhan meter.
Tsunami di wilayah pesisir selatan Yogyakarta
patut di waspadai terutama daerah wisata
pantai selatan seperti Parangtritis, Desa Gading
Sari Sanden Bantul, pantai Glagah wilayah
Kulon Progo dan Gadingharjo, Pantai Baron, di
wilayah Kab. Gunung Kidul.
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3.3. Kebencanaan yang ditinjau.
1). Tanah longsor di wilayah Kabupaten
Kulon Progo.
Secara geograﬁs daerah longsoran di
Kulon Progo terletak di Perbukitan Menoreh
pada ketinggian 862 meter dpl. Perbukitan
ini mempunyai kemiringan lereng yang
curam lebih dari 45° dengan vegetasi yang
cukup lebat. Susunan batuan di daerah ini
terbentuk dari batuan dasar breksi andesit
tua dengan tanah pelapukan yang tebal dari
endapan gunungapi hasil letusan Merapi tua.
Daerah yang berpotensi longsor menempati
wilayah Kecamatan Samigaluh, Kecamatan
Kokap, Kecamatan Girimulyo dan Kecamatan
Kalibawang. Pada longsoran di Desa Sidoharjo,
Kecamatan Samigaluh dipilih sebagai tempat
model Desa Tangguh dalam kesiapsiagaan
penanggulangan bencana tanah longsor
2). Tanah longsor di Wilayah Kabupaten
Gunung Kidul.
Secara geograﬁs daerah Gunung Kidul
terletak di Perbukitan Gunung Sewu pada
ketinggian 200 - 600 meter dpl. Perbukitan
ini mempunyai kemiringan lereng yang curam

Gambar 2. Peta Resiko Bencana Longsor
Desa Nglegi, , Kec. Patuk , Kab.
Gunung Kidul (sumber; N. Wahyu BPBD Kab. Gunung Kidul, Juli
2012).

lebih dari 45° dengan vegetasi yang kurang
lebat. Susunan batuan di daerah ini terbentuk
dari batuan gamping. Formasi Wonosari,
batuan napal dan batupasir dasar breksi
andesit tua yang sudah lapuk dengan tanah
pelapukan yang tidak begitu tebal. Daerah
yang berpotensi longsor menempati wilayah
Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Patuk,
Kecamatan Semin, Kecamatan Ponjong. Untuk
daerah rawan longsor di wilayah Kabupaten
Gunung Kidul yang dijadikan model Desa
Tangguh adalah Desa Nglegi, Desa Terbah
dan Desa Semoyo Kecamatan Patuk.
3). Gempabumi Bantul, Yogya Mei 2006
Gempabumi adalah peristiwa alam yang
dipengaruhi oleh proses tektonik maupun
vulkanik. Gempabumi Yogya pada 26 Mei 2006
adalah akibat goncangan gempa tektonik
dengan kekuatan 5,8 – 6,2 pada SR. Pusat
Gempa diperkirakan di pinggir pantai selatan
Kabupaten Bantul dengan kedalaman 17 km
Gempa ini ternyata disebabkan adanya gerakan
sesar aktif di Yogyakarta yang kemudian disebut
Sesar Kali Opak. Episentrum diperkirakan
terjadi di muara S. Opak- Oyo, Gempa terasa
di seluruh wilayah Yogyakarta, Klaten dan
kerusakan terutama terjadi di wilayah Bantul
( Wonolelo, Pleret) dan Kecamatan Patuk di
wilayah Gunung Kidul. .
4). Erupsi G. Merapi November 2010 dan
banjir lahar hujan.
Bahaya erupsi gunungapi ada dua macam
yaitu bahaya primer dan sekunder. Bahaya
primer ialah bahaya yang sifatnya langsung
saat letusan terjadi (seperti hujan abu, aliran
lava, ontaran batu berbagai ukuran dan awan
panas). Contoh erupsi G. Merapi Nopember
2010). Banjir lahar hujan terjadi dari adanya
gunungapi, bila bercampur dengan air hujan
yang turun di puncak gunung lalu mengalir
turun menggelontor menuju sungai-sungai yang
berhulu dari puncak gunung tersebut. Contoh
banjir lahar hujan yang terjadi di Kali Gendol
dan K. Boyong di wilayah Kabupaten Sleman
dan K. Putih di Kab. Muntilan dari material hasil
letusan (Januari 2011).
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3.3. Kegiatan yang dilaksanakan.
Sudah banyak kegiatan dan program
yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi D.I
Yogyakarta baik berupa pelatihan kesiapsiagaan
dan peningkatan kewaspadaan, rehabilitasi
dan rekonstruksi akibat bencana gempa bumi
di wilayah Bantul, Piyungan maupun di wilayah
G. Merapi diaerah Cangkringan dan Pakem.
3.4.1. Pembentukan dan Pengembangan
Desa Tangguh
Desa/ Kelurahan Tangguh adalah Desa
yang memiliki kemampuan mandiri untuk
beradaptasi dalam menghadapi ancaman
bencana serta memulihkan diri dengan segera
dari dampak
bencana yang
merugikan
jika terkena bencana. Jadi program Desa
Tangguh adalah program pendampingan
masyarakat tingkat desa untuk mengurangi
potensi dampak bencana, dengan membangun
dan memperkuat pengetahuan, partisipasi
dan regulasi masyarakat dan pemerintah
desa untuk pengurangan resiko bencana.
Melalui program Desa Tangguh dikembangkan
partisipasi masyarakat yang mandiri memiliki
kemampuan untuk mengenali ancaman di

wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber
daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan
dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi
mengurangi resiko bencana.
Belajar dari pengalaman bencana gempa
bumi Yogya 26 Mei 2006 yang telah dilakukan
di Desa Wonolelo, Kec. Pleret dan Desa
Mulyodadi, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul
Yogyakarta maka setelah keberadaan organisasi
BPBD Provinsi D.I Yogyakarta, telah menyusun
program kegiatannya. melalui pembentukan
dan pengembangan Desa Tangguh sejak tahun
2011. Dasar pemilihan model Desa Tangguh
adalah desa yang terbesar dan terbanyak
mendapat ancaman bencana, kerentanan tinggi,
kapasitas rendah. Dari hasil survei di wilayah
Kulon Progo ada 21 desa yang berpotensi
rawan bencana dan akhirnya dipilih 2 (dua)
desa yakni Desa Glagah, Kecamatan Temon
dan Desa Sidoharjo, Kec. Samigaluh. Dari hasil
survei di wilayah Kabupaten Gunung Kidul ada
22 desa yang berpotensi rawan bencana dan
akhirnya dipilih 3 (tiga) desa yakni Desa Nglegi,
Desa Terbah dan Desa Semoyo, Kecamatan
Patuk (lihat Tabel 2). Pada dasarnya kegiatan
program Desa Tangguh membutuhkan suatu
proses ruang dan waktu untuk selalu siaga dan
tangguh. Tahapan proses ini akan menentukan
program yang dipilih untuk dilakukan, melalui
proses pemberdayaan: (1) Pengorganisasian
(2) Identiﬁkasi Potensi dan Resiko Bencana,
(3) Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana (4) Edukasi Masyarakat, (5)
Pemberdayaan Ekonomi dan Kelembagaan
dan legalisasi Desa Tangguh dan sistem
regulasi masyarakat dan pemerintah desa
untuk pengurangan resiko.
3.4.2. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Gambar 3. Sosialisasi
pelatihan
kesiapsiagaan
penanggulangan
bencana pada FPRB
di Desa
Tangguh Terbah, Kec. Patuk Kab.
Gunung Kidul (Foto; Hariyadi
Djamal 12 Juli 2012).
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Memberdayakan masyarakat dengan
Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
yang dimaksud untuk bertugas mengakomodasi
inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana
dari kemungkinan yang terjadi
forum ini
dibentuk atas dasar partisipasi kesadaran dan
kemampuan masyarakat desa setempat. Untuk
mendukung kelancaran tugas maka dibentuk
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satuan tugas (SATGAS) penanggulangan
bencana tingkat desa setempat berdasarkan
musyawarah dan mufakat warga. Pembentukan
satuan tugas, pembuatan prosedur tetap
(PROTAP) dan SOP melalui musyawarah
desa dalam forum yang dibentuk sesuai
kebutuhan masyarakat
setempat Focus
Group Discussion (FGD) dan ditetapkan oleh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan
pemgembangan Forum Pengurangan Resiko
Bencana (FPRB) yang sudah dibentuk di :
1) Desa Tangguh di Desa Sidoharjo, Kec.
Samigaluh Kab. Kulon Progo
2) Desa Glagah Kec. Temon Kab. Kulon
Progo;
3) Desa Nglegi, Kec. Patuk Kab. Gunung
Kidul;
4) Desa Terbah, Kec. Patuk Kab. Gunung
Kidul
5) Desa Semoyo, Kec. Patuk Kab. Gunung
Kidul

3.4. Kajian dan evaluasi kegiatan.
Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan
sejak tahun 2011 hingga 2012 maka dapat
dicermati adanya permasalahan baik dari
sumber daya manusia yang ada maupun aturan
dan dasar hukum, yang perlu peningkatan,
sosialisasi dan pendampingan untuk wilayah
Desa Tangguh. Belum adanya petunjuk teknis
dan belum terbitnya aturan tentang tata
cara penyusunan dan pembentukan
desa
tangguh serta
mengingat kondisi masing
masing wilayah belum tentu sama. Pengertian
masyarakat tentang desa tangguh yang masih
terbatas belum menyeluruh. Terbatasnya
SDM peserta Focus Group Discussion (FGD)
menyebabkan anggota tidak dapat hadir
semua dalam kegiatan Forum Pengurangan
Resiko Bencana (FPRB).

Gambar 4. Sosialisasi Pemberdayaan Kelembagaan menuju Desa Tangguh Gading Sari,
Kec. Sanden Kab. Bantul (Foto dari; Lilik Andi Aryanto, September 2012)
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Tabel 2. Kegiatan Sosialisasi Kesiapsaiagaan Penanggulangan Bencana.
No

Gambar

10

Lokasi

Waktu

Jenis Kegiatan

Hasil

1

Desa
Patuk,
Kidul

Nglegi, Kec.
Kab. Gunung

29 Mei 2012
19 Juni 2012
09 Juli 2012

Pembentukan dan
Pengembangan Desa
Tangguh oleh Masyarakat
bersama BPBD Daerah
Istimewa Yogyakarta

3 X
Rambu
rambu jalur
evakuasi terpasang,
FPRB, SOP,,
Protap

2

Desa Terbah , Kec.
Patuk, Kab. Gunung
Kidul

20 Mei 2012
20 Juni 2012
12 Juli 2012

Pembentukan dan
Pengembangan Desa
Tangguh Oleh Masyarakat
bersama BPBD Daerah
Istimewa Yogyakarta

3 X
Rambu jalur
evakuasi terpasang
membentuk FPRB,
SOP, Protap

3

Desa Semoyo , Kec.
Patuk, Kab. Gunung
Kidul

28 Mei 2012
21 Juni 2012
13 Juli 2012

Pembentukan dan
Pengembangan Desa
Tangguh oleh Masyarakat
, bersama BPBD Daerah
Istimewa Yogyakarta

3 X
Membentuk FPRB,
SOP, Protap

4

Desa Sidoharjo, Kec.
Samigaluh, Kab. Kl.
Progo

24 Mei 2012
12 Juni 2012
3 Juli 2012

Pelatihan, Pembentukan
dan Pengembangan Desa
Tangguh oleh Masyarakat
. bersama BPBD Daerah
Istimewa Yogyakarta

5

Desa Glagah, Temon
Kab. Kulon Progo.
Desa Gadingharjo, .
Sanden, Gunung Kidul.

28 Mei 2012
11 Juni 2012
02 Juli 2012

Pembentukan dan
Pengembangan Desa
Tangguh oleh Masyarakat
bersama BPBD aerah
Istimewa Yogyakarta

3X
Pasang alat
ektensometer,
membentuk FPRB,
FGD, membuat
SOP dan Protap
3 x
membentuk FPRB,
FGD, SOP dan
Protap Tsunami

6

Desa Ponjong, Kab. G.
Kidul.

05 Juni 2012

7

Desa Bunder,
Wonosari, Kab. G.Kidul

8

9

Pelatihan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencan

1 X

0 1 Nov 2011

Pelatihan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
Longsor

1X

Desa Wonolelo,
Kec..Pleret, Kabupaten
Bantul

Januari 2010

Rancangan Perdes tentang
Rencana Penanggulangan
Bencana DesaWonolelo
tahun 2010 – 2015.

Rambu rambu jalur
evakuasi terpasang
, membentuk FPRB,
FGD, SOP dan
Protap

Desa Hargotirto, Kec.
Kokap, Kab. Kulon
Proogo

April 2009

Pembentukan Tim Satgas
Penanggulangan Bencana
Tingkat Desa

Peraturan Desa

5.
Pelatihan
pemasangan
ektensometer
sederhana dari
kayu untuk pemantauan gerakan
tanah di Desa Tangguh Sidoharjo,
Samigaluh,
Kulon
Progo
( foto: Hariyadi Djamal 13-6-2012)

Gambar 6. Posko Pengungsi di Desa Nglegi
Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul
(foto: Hariyadi Djamal, 9 -7- 2012)
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Gambar 7. Contoh Produk Perdes Protap PB Desa Sidoharjo, Kab. Kulon Progo,
Perdes Protap PB Gempa Bumi Desa Terbah, Kec. Patuk Kab. Gunung
Kidul, , Perdes Protap
PB Tsunami Desa Gadingharjo, Kab. Bantul,
Perdes Protap PB dan Perdes FPRB Desa Tangguh Desa Nglegi, Kec.
Patuk, Kab. Gunung Kidul, Prov. DI Yogyakarta.
Banyaknya kegiatan dan kesibukan
di desa menyebabkan tersendatnya upaya
pembuatan peta, penyusunan protap tidak
sesuai jadwal perencanaan, untuk mengatasi
permasalahan yang ada misalnya petunjuk
teknis penyusunan desa tangguh yang belum
terbit atau belum ada, maka perlu konsultasi
merujuk ke BNPB di Jakarta. Agar berjalan
dengan baik harus melakukan pendekatan
ke tokoh masyarakat, perangkat desa
untuk sosialisasi tentang desa tangguh dan
melibatkan kelembagaan desa seperti pemuka
agama, Karang Taruna, SAR, Tagana, PMI, PKK
serta Kelompok Tani. Pembuatan alat peraga
dan instrumen pemantauan seyogyanya yang
mudah didapat, sederhana dan murah agar
dapat dikerjakan secara mandiri dengan bahan
yang tersedia. Dan yang lebih penting adalah
pendampingan yang berkelanjutan kepada
warga.

dalam kegiatan
menuju penguatan Desa
Tangguh. Dengan prinsip dasar dari sentralistis
ke desentralistis yang mana dari urusan
pemerintah semata menjadi urusan bersama
pemerintah dan masyarakat dengan yang
tadinya dari menangani dampak menjadi
mengelola resiko secara mandiri agar tangguh
dalam
kesiapansiagaan
penanggulangan
bencana.
3.6. Rencana aksi kedepan
Dengan sudah adanya regulasi hukum
seperti UU PB No 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana
juga
telah
ditetapkan sejak tanggal 26 April 2007. Amanat
dalam pasal 18 UU PB No. 24 Tahun 2007 telah
ditindaklanjuti dengan Perda No. 10 Tahun
2010 tanggal 13 Nopember 2010, UU PB No
23 Tahun 2008 tentang
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Penyelenggaraan
dibentuk
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi D.I Yogyakarta, Perka BNPB No.2
tahun 2012 tentang Pengkajian Resiko
Bencana; Perka BNPB No. 15 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengkajian Pasca Bencana.

1). Sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana kepada aparat,
masyarakat dan relawan komunitas peduli
bencana secara berkala dan berkelanjutan
perlu diingatkan;
2). Membentuk program Desa Tangguh

Tabel 3. Rencana Aksi Kedepan
No

Kegiatan
1. Regulasi dan
Kelmbagaan
Penanggulangan
Bencana Desa

Tujuan

Lokasi

Pelatihan penyusunan SOP
Menyusun prosedur
penanganan ketika
bencana datang, Rencana
Kompetensi untuk semua
bencana (Perdes)

Perwakilan
Dusun

Wilauah rawan
bencana bersama
Sekretariat dan
anggota FPRB

2.

Peningkatan Kapasitas
kebencanaan anggota
Forum

Meningkatkan kapasitas
dan pengetahuan
kebencanaan serta cara
penyampaiannya kepada
warga bagi anggota Forum
PRB

Anggota forum
dan Kordinator
dusun

Wilayah rawan – aman
bencana

3.

Pengadaan EWS /
Tanda Peringatan dini
dan alat komunikasi
siaga (HT)

Sebagai alat peringatan
dini apabila ancaman
datang secara tiba – tiba
(Radio, Kentongan, Sirine)

Lokasi rawan
longsor, gempa

Desa Terbah, Nglegi
dan Semoyo Kec.
Patuk, Gunung Kidul

4.

Pembuatan peta dan
jalur evakuasi

Lokasi rawan –
aman bencana.

Desa Terbah, Nglegi
dan Semoyo Kec.
Patuk, Gunung Kidul

5.

Posko Evakuasi dan
Tenda Evakuasi

Menentukan jalur untuk
evakuasi bencana
Pemetaan jalur evakuasi
Pembuatan peta resiko
bencana.
Lokasi induk evakuasi dan
tenda evakuasi

Warga

Desa Terbah, Nglegi
dan Semoyo Kec.
Patuk, Gunung Kidul

6.

Kampanye bencana
melalui berbagai
media

Tentang daerah rawan
ancaman/bencana,
pengadaan sticker dan
spanduk , kesehatan audio
visual

Media :
mading, Radio,
spanduk,
poster, dll

Wilayah Provinsi DI
Yogyakarta

7.

Simulasi bencana

Longsor, Gempa, Tsunami

Warga

Wilayah rawan – aman

Dengan payung hukum tersebut maka
dapat dilakukan berbagai upaya ke depan untuk
sosialisasi penyelenggaraan penanggulangan
bencana di daerahnya masing masing.
Kesadaran dan kepedulian akan lingkungan,
menengarai (titen)
tanda tanda alam,
identiﬁkasi potensi bencana di wilayahnya dan
juga perilaku manusia itu sendiri sebagai upaya
kedepan untuk mitigasi bencana (lihat tabel 3).
Upaya itu dapat dilakukan dengan :
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Sasaran

Bencana sesuai perencanaan tata ruang
wilayah masing masing disertai analisa
resiko bencana, (pasal 35, huruf e, f UU
PB no 24 tahun 2007);
3). Membuat peta rawan bencana, jalur
evakuasi dan rambu rambu jalur evakuasi
sesuai kondisi kebencanaan yang ada;
4). Pemasangan alat peringatan dini bahaya
tanah
longsor,
tsunami,
gempa,
kebakaran dan lainnya
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5). Mengadakan simulasi evakuasi pengungsi
akibat bencana alam (gempabumi, tanah
longsor, tsunami, erupsi gunungapi dan
banjir lahar hujan).
V.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.
1). Pelatihan
kesiapsiagaan
dan
kewaspadaan penanggulangan bencana
kepada masyarakat setempat membuat
warga lebih peduli akan wilayahnya.
2). Pembentukan Desa Tangguh menjadikan
warga lebih percaya diri dan mandiri.
3). Adanya
Forum Pengurangan Resiko
Bencana (FPRB)
oleh masyarakat,
menimbah
khasanah
kebencanaan,
sehingga mereka jadi lebih siap dan
waspada.
4). Peran warga bersama pamong desa
lebih menyatu dalam pembuatan Protap/
SOP Kebencanaan dan lainnya.
5). Untuk menuju Desa Tangguh siaga
selalu dan aman seterusnya perlu proses
ruang dan waktu.
4.2. Saran.
1). Selayaknya peran masyarakat Desa
Tangguh dikembangkan dengan program
pemasangan alat peringatan dini yang
sesuai kebutuhan wilayah.
2). Pengembangan Desa Tangguh harus
dilakukan
pendampingan
yang
berkelanjutan bersama BPBD Provinsi
atau
Kabupaten/
Kota
secara
berkelanjutan.
3). Seyogyanya
diagendakan
program
simulasi evakuasi yang sesuai kondisi
kebencanaan wilayahnya
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STRATEGI KRISIS PUBLIC RELATIONS PASCA BENCANA
Oleh:
Safari Hasan1
Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2, Tahun 2012, hal 1-13, 1 tabel.
Abstract
Indonesia is a country that has the highest potential disasters in the world.
Disaster response efforts have been made seriously by the government through
legislation and regulations. One of the issues that are important, but less attention
at the moment is the aftermath of crisis public relations strategy. Though the crisis
public relations strategy has a considerable inﬂuence on the credibility and image of
disaster management organizations and government in general. Strategy in dealing
with the aftermath of crisis public relations is an integral part of disaster management
organization’s strategic plan with the aim of providing the service to the public, maintain
good relations with the public and maintain the image of the institution. The steps
must taken in crisis public relations strategy consists of post-disaster: preparation
activities, conduct brieﬁngs, prepared statement, prepare answers and implement
media intermediary strategies, implementation phase by implementing multilevel
communication strategy, prepare an alternative location for the public relations ofﬁce
and issued a statement in periodically.There should be periodic attempts to test the
crisis public relations strategy by the relevant stakeholders and carry out evaluations
for continuous improvement.
Keywords: management of crisis, public relations, strategic, disaster.

1.

PENDAHULUAN

Deﬁnisi bencana menurut Undang-Undang
Bencana No. 24 Tahun 2007 adalah peristiwa
atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor
alam dan/atau faktor non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Indonesia merupakan negara yang memiliki
resiko bencana alam paling tinggi di dunia
menurut United Nations International Strategy
for Disaster Reduction (UNISDR) atau Badan
PBB untuk Strategi Internasional Pengurangan
1

Staff BPBD Tulungagung
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Risiko Bencana. Hal ini dikarenakan tingginya
jumlah penduduk yang terpapar atau memiliki
risiko tertinggi terhadap bencana gempa bumi,
tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah
longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan
yang mencapai kisaran 5,4 juta orang (BBC
Indonesia, 2011).
Kondisi diatas menjadikan penanganan
bencana menjadi fokus dalam Prioritas
Pembangunan Nasional. Hal ini ditunjukkan
dengan diterbitkannya Undang-Undang No
24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana dan tiga buah Peraturan Pemerintah
lainnya sebagai amanat dari UU No 24 Tahun
2007. Menurut Peraturan Pemerintah No.
21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana,
wewenang
penyusunan
rencana
penanggulangan
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bencana ada pada BNPB untuk tingkat
nasional BPBD Provinsi untuk tingkat provinsi
dan BPBD Kabupaten/Kota untuk tingkat
kabupaten/kota.
Penanggulangan Bencana umumnya tidak
cukup hanya dengan memobilisasi personil,
peralatan dan bantuan material lainnya dalam
jumlah yang memadai. Salah satu alasan
respon terhadap kejadian pasca bencana
sulit untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan
dengan baik adalah karena pasca bencana
terjadi keadaan darurat yang mengarah pada
kondisi krisis yang berbeda dari keadaan harihari biasa. Selama situasi krisis pasca bencana,
stakeholder seringkali kurang memperhatikan
permasalahan di bidang kehumasan atau public
relations. Hal ini disebabkan stakeholder tidak
dapat mengumpulkan dan memproses data dan
informasi secara efektif dan mendistribusikan
informasi yang tepat kepada masyarakat.
Penanganan
public
relations
yang
buruk pasca bencana bisa menimbulkan
permasalahan
baru
seperti
munculnya
keresahan masyarakat akibat informasi yang
tidak akurat dan bisa berujung pada citra
negatif institusi penanggulangan bencana
(BNPB/BPBD) ataupun pemerintah. Sebagai
contoh adalah pemberitaan mengenai jumlah
korban tewas pasca gempabumi yang melanda
Padang dengan kekuatan 7,6 SR pada tahun
2009 yang terdistorsi sehingga menimbulkan
kegelisahan di masyarakat. Pemerintah dalam
hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi
juga dibuat khawatir dengan ketidakjelasan
informasi yang beredar luas dimasyarakat.
(DetikInet, 2009). Contoh kedua adalah sempat
muncul kepanikan warga akibat
muncul
informasi yang simpang siur tentang datangnya
gelombang tsunami pada saat musibah gempa
bumi yang melanda Aceh dengan kekuatan 8,2
SR pada tanggal 12 April 2012 (VIVANews,
2012).
Penanganan public relations
pasca
bencana jika tidak dikelola dengan baik
juga berdampak secara luas di masyarakat
terutama korban bencana, mereka mengalami

trauma, kegelisahan, tidak tahu arah dan tujuan
hidup serta kekhawatiran dan ketakutan yang
berkepanjangan. Kondisi ini jika terus berlanjut
akan berdampak pada krisis multidimensi
berupa hilangnya tertib hukum dan rusaknya
sendi-sendi kehidupan sosial di masyarakat.
Di antaranya muncul penjarahan dan aksi
kriminalitas lainnya seperti pasca Gempa di
Chili pada tahun 2010 dengan kekuatan 8,8
SR. (VIVAnews, 2010)
Strategi dalam menghadapi krisis public
relations pasca bencana harus dipahami
oleh setiap stakeholder yang terkait dengan
penanggulangan
bencana.
Perencanaan
strategi krisis public relations pasca bencana
yang baik dan terintegrasi dengan setiap tahapan
pelaksanaan penanggulangan bencana akan
menjamin efektivitas pemanfaatan sumberdaya
yang
terbatas
dalam
penanggulangan
bencana.
2.

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Strategi
Strategi bagi stakeholder dalam sebuah
organisasi penanggulangan bencana adalah
rencana berskala besar dengan berorientasi
masa depan guna berinteraksi dengan kondisi
persaingan untuk mencapai tujuan organisasi.
Strategi merupakan rencana permainan
organisasi, meski tidak merinci seluruh
pemanfaatan (manusia, keuangan, dan material)
di masa depan, namun rencana tersebut
menjadi kerangka bagi keputusan manajerial.
Strategi
mencerminkan
pengetahuan
organisasi mengenai bagaimana, kapan, dan
dimana, organisasi akan bersaing, dengan
siapa organisasi sebaiknya bersaing dan untuk
tujuan apa organisasi harus bersaing (Pearce
dan Robinson, 2008). Strategi menghadapi
krisis public relations dalam proses manajemen
strategis masuk dalam kategori taktik fungsional
yaitu tindakan spesiﬁk yang perlu dilakukan
untuk mencapai tujuan jangka pendek.
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Gambar 2.1:Model Manajemen Strategis Pearce dan Robinson
Sumber : Pearce dan Robinson (2008)
Wahyudi (1996) menjelaskan, strategi
memiliki beberapa ciri antara lain menyatu
(uniﬁed) yaitu menyatukan seluruh bagianbagian dalam perusahaan, menyeluruh
(comprehensive) yaitu mencakup seluruh
aspek dalam organisasi, integral (integrated)
yaitu seluruh strategi akan cocok atau sesuai
dengan seluruh tingkatan dalam organisasi.
Pada siklus organisasi, strategi terdiri atas
tiga tahapan, yaitu formulasi, implementasi dan
evaluasi. Tahapan implementasi merupakan
tahapan yang vital dan penting bagi keberhasilan
suatu organisasi. Pada tahap ini dibutuhkan
suatu aktivitas yang luas dan membutuhkan
komitmen serta kerjasama dari semua unsur
organisasi. Seorang konsultan bisnis bernama
Mc Kinsey menciptakan suatu alat analisa
yang dapat digunakan dalam tahap penerapan
atau implementasi strategi bisnis. Alat analisa
tersebut dikenal sebagai “The 7S Framework”.
Pada model 7-S dikenal ada dua jenis variabel,
yaitu Hard Variable dan
Soft Variable.
Hard Variable adalah variabel yang mudah
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untuk diidentiﬁkasi dari dokumen-dokumen
perusahaan, sedangkan Soft Variable relatif
lebih sukar dikenali. Berikut ketujuh variabel
7-S, Hard Variables meliputi
a.

b.

c.

Strategy
Strategi adalah jalan yang telah dipilih
oleh organisasi bagi perkembangan masa
depannya atau suatu rencana yang
disusun
oleh
organisasi
untuk
mendapatkan keunggulan bersaing yang
mampu bertahan (sustainable competitive
advantage).
Structure
Structure merupakan kerangka kerja
dimana aktivitas para anggota organisasi
dikoordinasikan.
System
System adalah prosedur formal dan
informal, termasuk sistem inovasi, sistem
kompensasi, sistem informasi manajemen
dan
sistem
alokasi
modal
yang
menentukan aktivitas setiap hari.
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Adapun Soft Variables meliputi;
a.

b.

c.

d.

Style
Style
merupakan
pendekatan
kepemimpinan dari manajemen puncak
dan pendekatan operasi organisasi secara
keseluruhan juga meliputi cara dimana
para pegawai mewakili diri mereka pada
dunia luar dan kepada masyarakat.
Staff
Staff merupakan sumberdaya manusia
organisasi mengacu kepada bagaimana
manusia
dikembangkan,
dilatih,
disosialisasikan, diintegrasikan, dimotivasi
dan bagaimana karier mereka dikelola.
Skill
Skill adalah kemampuan unik yang
membedakan
organisasi
dengan
organisasi lainnya.
Shared Values
Pada awalnya bernama superordinate
goals, konsep dan prinsip penuntun bagi
organisasi-nilai-nilai
dan
aspirasi,
biasanya tidak tertulis yang berada di luar
pernyataan
konvensional
sasaran
organisasi, ide-ide dasar organisasi
dibangun, hal-hal yang mempengaruhi
kelompok untuk bekerja bersama untuk
tujuan umum bersama.

Gambar 2.2: Model 7 S dari Mc Kinsey
Model diatas menggambarkan adanya
hubungan antara pemimpin, budaya organisasi,
dan strategi. Mc Kinsey menjelaskan bahwa
strategi (strategy) yang telah disepakati oleh

para pemimpin harus didukung oleh struktur
organisasi (structure) dan sistem (system)
yang diterapkan dalam organisasi tersebut.
Struktur dan sistem tersebut ditentukan oleh
pemimpin (style). Pemimpin menentukan siapa
orang yang membantunya (staff), dan skill
yang dimiliki oleh staf. Structure, system, style,
staff, dan skill memiliki kontribusi terhadap
keberhasilan strategi. Kontribusi dari dari 5S
tersebut (structure, system, style, staff, dan
skills) menyatu dalam satu variabel yang disebut
Shared Value atau yang dikenal dengan culture
atau budaya organisasi (Pearce dan Robinson,
2008).
2.2 Pengertian Public Relations
Terdapat banyak deﬁnisi tentang public
relations, biasa disingkat PR atau di Indonesia
lebih dikenal dengan istilah Humas, salah
satunya adalah menurut International Public
Relations Association (IPRA). Menurut IPRA,
public relations adalah:
“ fungsi manajemen, dari karakter yang
terencana dan berkesinambungan, dan
mempertahankan pemahaman, simpati dan
dukungan dari pihak yang diinginkannya dengan
mengevaluasi pendapat publik dalam rangka
mengkorelasikan sejauh mungkin kebijakan
dan prosedur mereka sendiri untuk mencapai
melalui rencana dan penyebaran informasi”
(Soemirat dan Ardianto, 2007).
Deﬁnisi public relations yang lain berasal
dari pertemuan para pakar Humas pada
bulan Agustus 1978 yang dikenal sebagai
The Statement of Mexico. Deﬁnisi tersebut
berbunyi:
“Praktek public relations adalah seni
dan ilmu pengetahuan social yang dapat
digunakan untuk menganalisa kecenderungan,
memprediksi konsekuensinya, menasehati
pemimpin organisasi dan melaksanakan
program terencana mengenai kegiatankegiatan yang melayani, baik untuk kepentingan
organisasi maupun kepentingan publik atau
umum” (Ruslan, 2006).
Adapun deﬁnisi public relations menurut
Harlow (1978) dalam Ruslan (2006) setelah
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mengkaji 472 deﬁnisi humas adalah:
“Public relations adalah fungsi manajemen
yang khas dan mendukung pembinaan,
pemeliharaan jalur bersama antara organisasi
dengan publiknya menyangkut aktivitas
komunikasi, saling pengertian, penerimaan,
kerjasama, melibatkan manajemen dalam
menghadapi
permasalahan,
membantu
manajemen dalam menghadapi opini publik,
mendukung manajemen dalam mengikuti dan
memanfaatkan perubahan
secara efektif,
bertindak sebagai sistem peringatan dini, dalam
mengantisipasi kecenderungan penggunaan
penelitian serta teknik komunikasi yang sehat
dan etis sebagai sarana utama”.
Proses kerja PR atau Humas menurut
Ruslan (2006) adalah: “Seni dan ilmu
pengetahuan sosial untuk menganalisis
kecenderungan, memprediksi konsekuensikonsekuensinya, menasehati para pemimpin
organisasi, dan melakukan program yang
terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang
melayani, baik kepentingan organisasi maupun
publik atau umum.”
Berdasarkan uraian diatas bisa di simpulkan
bahwa dalam praktiknya PR itu adalah suatu
keinginan untuk menanamkan pengertian, good
will, kepercayaan, penghargaan dari publik
kepada suatu organisasi khususnya institusi
penanggulangan bencana. Sekecil apapun
penilaian dari publik dapat mempengaruhi
eksistensi suatu organisasi karena secara
langsung dan tidak langsung kegiatan suatu
organisasi penanggulangan bencana akan
selalu berhubungan dengan publik. Baik publik
eksternal maupun publik internal
2.3 Tujuan dan Fungsi Public Relations
Public relations atau Humas secara
umum bertujuan menciptakan dan memelihara
saling pengertian, pada sebuah organisasi.
Oxley dalam Iriantara (2007) mempertegas
pernyataan ini dengan mengatakan bahwa
tujuan Humas sesungguhnya tidak bisa lepas
dari tujuan organisasi, mengingat humas
adalah fungsi manajemen satu organisasi dan
humas pun bekerja di dalam organisasi itu. Dan
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ditegaskan bahwa prinsipnya tujuan humas
jelas dan mutlak memberi sumbangan pada
objektif organisasi secara keseluruhan.
Tujuan humas itu dirinci Oxley menjadi
enam belas tujuan sebagai berikut menciptakan
good will karyawan atau anggota organisasi,
mencegah dan memberi solusi masalah
perburuhan, mengayomi good will komunitas
tempat organisasi menjadi bagian di dalamnya,
good will para stakeholder dan konstituen,
mengatasi kesalahpahaman dan prasangka,
mencegah serangan, menjaga good will
para pemasok, mempertahankan good will
pemerintah, good will bagian lain dari industri,
good will para dealer dan menarik dealer lain,
kemampuan untuk mendapatkan personil
terbaik, pendidikan publik untuk menggunakan
produk atau jasa, pendidikan publik untuk satu
titik pandang, good will para pelanggan atau
para pendukung, investigasi sikap pelbagai
kelompok terhadap perusahaan, merumuskan
dan membuat pedoman kebijakan, menaungi
viabilitas masyarakat tempat organisasi
berfungsi.
Menurut Kasali (2003), Humas adalah
fungsi strategi dalam manajemen yang
melakukan komunikasi guna melahirkan
pemahaman dan penerimaan publik sedangkan
Cutlip et.al dalam Morissan (2008) merumuskan
fungsi Humas sebagai berikut:
a. Menjunjung aktivitas utama manajemen
dalam mencapai tujuan bersama (fungsi
melekat pada manajemen lembaga atau
organisasi).
b. Membina hubungan yang harmonis antara
badan/organisasi
dengan
publiknya
sebagai khalayak sasaran.
c. Mengidentiﬁkasikan yang menyangkut
opini, persepsi dan tanggapan masyarakat
terhadap
badan/organisasi
yang
diwakilinya atau sebaliknya.
d. Melayani
keinginan
publiknya
dan
memberikan sumbangan saran kepada
pimpinan manajemen demi tujuan dan
manfaat bersama.
e. Menciptakan komunikasi dua arah timbal
balik, dan mengatur arus informasi,
publikasi serta pesan dari badan
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organisasi ke publiknya atau terjadi
sebaliknya demi tercapainya citra positif
bagi kedua belah pihak.
Fungsi utama Public Relations atau
Humas, menurut Djanaid dikutip Kusumastuti
(2004) adalah fungsi konstruktif dan fungsi
korektif. Dalam fungsi konstruktif, humas
berperan dalam mempersiapkan mental publik
untuk menerima kebijakan organisasi/lembaga,
humas menyiapkan mental organisasi/lembaga
untuk memahami kepentingan publik. Fungsi
konstruktif ini mendorong humas membuat
aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang terencana,
berkesinambungan yang cenderung bersifat
proaktif. Fungsi korektif dilakukan apabila
sebuah lembaga/organisasi terjadi masalahmasalah (krisis) dengan publik, maka humas
berperan dalam menyelesaikan masalah
tersebut.

b.

c.

2.4 Kedudukan Public Relations dalam
Organisasi Penanggulangan Bencana
Cutlip, Center, dan Broom dalam Morissan
(2008) mengungkapkan ruang lingkup kerja
humas mencakup tujuh bidang pekerjaan
publicity, advertising, press agency, public
affairs, issues management, lobbying dan
investor relation. Atau bisa diterjemahkan
menjadi publisitas, iklan, penghubung dengan
media, urusan publik, manajemen isu, lobi dan
hubungan investor. Pada prakteknya lingkup
kerja humas ini bisa dipadatkan menjadi enam
bidang pekerjaan saja dengan cara menjadikan
iklan sebagai bagian dari pemasaran dan
menggabungkan press agency kedalam
publisitas karena pada dasarnya press agency
merupakan bagian dari publisitas sementara
iklan menjadi salah satu kegiatan pemasaran.
Dengan demikian ruang lingkup pekerjaan
humas dapat dibagi menjadi enam bidang
pekerjaan yaitu:
a. Publisitas
Publisitas adalah upaya orang atau
organisasi agar kegiatannya diberitakan
media
massa.
Publisitas
lebih
menekankan pada proses komunikasi

d.

e.

f.

satu arah sedangkan humas adalah
komunikasi
dua
arah.
Publisitas
merupakan salah satu alat dalam kegiatan
humas, namun humas tidak akan dapat
berbuat banyak tanpa publisitas.
Pemasaran
Humas pada organisasi bertujuan mencari
keuntungan seperti perusahaan haruslah
dapat bekerja secara efektif dan menjadi
bagian dari tujuan perusahaan untuk
memenangkan
persaingan.
Kondisi
kompetitif yang terdapat pada perusahaan
membuat tuntutan manajemen terhadap
peran humas menjadi sangat besar.
Public Affairs
Humas memiliki peranan khusus dalam
publik
yang
membangun
dan
mempertahankan
hubungan
dengan
pemerintah dan komunitas lokal agar
dapat mempengaruhi kebijakan publik.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua
pihak yang menjadi fokus perhatian public
affairs yaitu pemerintah dan masyarakat.
Organisasi atau perusahaan harus
menjalin hubungan yang harmonis
dengan pemerintah karena pemerintah
mengeluarkan peraturan yang harus
dipatuhi oleh perusahaan.
Manajemen Isu
Manajemen isu (issue management)
merupakan
upaya
organisasi
atau
perusahaan
untuk
melihat
kecenderungan isu atau opini publik
yang muncul di tengah masyarakat dalam
upaya organisasi memberikan tanggapan
atau respon yang sebaik-baiknya.
Lobi
Bagian khusus dari PR yang berfungsi
untuk menjalin dan memelihara hubungan
dengan pemerintah dan non pemerintah
terutama dengan tujuan mempengaruhi
penyusunan undang-undang dan regulasi.
Hubungan Investor
Tugas humas dalam menjalin hubungan
investor adalah meningkatkan nilai saham
perusahaan dan mengurangi biaya modal
dengan cara meningkatkan kepercayaan
pemegang saham dan membuat saham
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menjadi menarik bagi para investor
individu dan investor institusi serta para
analis
keuangan.
Dalam
konteks
organisasi penanggulangan bencana,
peran investor digantikan oleh lembaga
donor atau pemberi bantuan.
2.5 Krisis Public Relations Pasca Bencana
Setiap organisasi atau perusahaan pasti
memiliki peluang untuk mengalami krisis.
Krisis dapat dideﬁnisikan sebagai sebuah
kejadian luar biasa atau rangkaian peristiwa
yang mempengaruhi integritas produk, reputasi
stabilitas keuangan organisasi, atau kondisi
kesehatan dari pekerja, komunitas, atau publik
secara luas (Wilcox et al., 1992). Sementara
itu Fearn dan Banks (1996) dalam Nova
(2009) mendeﬁniskan krisis sebagai “a mayor
occurrence with a potentially negative outcome
affecting an organization, company or industry,
as well as its public, products, services or good
name”. Secara umum krisis public relations
dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana
peristiwa, rumor, atau informasi akan memberi
pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan
kredibilitas organisasi atau perusahaan.
Krisis bisa terjadi kapan saja dan menyerang
siapa saja, krisis umumnya terjadi secara
tiba-tiba dan tidak terduga. Sebuah penelitian
tentang manajemen krisis menemukan bahwa
hanya 14% dari krisis yang dapat diduga.
Sedangkan 86% sisanya krisis yang terjadi
secara tiba-tiba (Ruslan, 1999).
Tahapan krisis atau lazim disebut sebagai
anatomi krisis memiliki tahapan yang berbeda
diantara para ahli. Menurut Fink (1986), krisis
tersusun atas empat fase yaitu; tahap prodomal,
tahap akut, tahap kronik, dan tahap resolusi.
Tahap prodomal adalah suatu fase dimana

gejala atau tanda-tanda krisis mulai muncul.
Jika gejala ini dapat dikenali dan diatasi,
maka akan terjadi aborsi krisis. Pada tahap ini
organisasi penanggulangan bencana (BNPB/
BPBD) harus melaksanakan strategi berikut
seperti melakukan pemantauan terhadap
lingkungan untuk mengetahui kecenderungan
yang berkembang dan memiliki peluang
mempengaruhi organisasi, mengumpulkan data
masalah yang potensial menimbulkan kesulitan
bagi organisasi, dan mengembangkan strategi
komunikasi dan berkonsentrasi mencegah
munculnya krisis. Jika organisasi cepat bergerak
mengatasi krisis ini, maka besar kemungkinan
tidak terjadi krisis.
Tahap kedua adalah krisis akut, dimana
kerusakan benar-benar telah terjadi. Jika
organisasi tidak dapat mengatasi, maka
kerusakan akan terus berlanjut dan muncul
korban-korban. Pada kondisi ini, organisasi
harus mengakui telah terjadi krisis serta tidak
dapat menghindar.
Tahap ketiga adalah tahapan kronis, fase
ini adalah fase transisi atau ‘clean up stage’.
Organisasi berusaha untuk menangani dan
menyelesaikan tuntutan dari berbagai pihak
dengan memberikan kompensasi, ganti rugi
atau penyelesaian masalah secara hukum.
Fase ini dapat berlangsung sangat lama, lebih
lama dari tahap krisis sebenarnya.
Tahap keempat adalah fase resolusi,
dimana sudah ada tanda-tanda penyelesaian
akhir yang menandakan krisis sudah mulai
reda. Organisasi harus tetap berhati-hati karena
ada kemungkinan krisis muncul kembali.
Organisasi harus memberikan perhatian ekstra
kepada khalayak (public), terus melaksanakan
pemantauan serta melaksanakan evaluasi
rencana penanganan krisis.

Gambar 2.2 Tahapan Krisis Public Relations menurut Fink (1986)
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2.6 Peran Public Relations dalam
Mengatasi Krisis
Krisis menimbulkan dampak langsung dan
tidak langsung bagi institusi penanggulangan
bencana dan pemerintah secara khusus dan
secara umum pada masyarakat luas. Bentuk
krisis tersebut diantaranya adalah rusaknya citra
serta hilangnya kepercayaan publik. Menurut
Agustine (2000), ada beberapa langkah yang
harus ditempuh di dalam menangani krisis,
yaitu, hindari krisis, siapkan perencanaan
manajemen krisis, mengenali krisis, containing
krisis, memecah krisis, dan mengambil
keuntungan dari krisis
Sementara itu, Muray (2001) menjelaskan
bahwa manajemen krisis merupakan suatu
pendekatan terstruktur dalam menghadapi krisis
yang terjadi. Tujuannya adalah menempatkan
suatu desain strategi komunikasi dimana
informasi dapat disampaikan secara cepat
dan tepat. Disamping itu juga bertujuan untuk
mengurangi resiko sekecil mungkin dengan
cara memperbaiki kesalahan informasi dan
membantu mengurangi kerusakan yang
ditimbulkan oleh krisis. Rencana manajemen
krisis dimulai dengan melakukan identiﬁkasi
dari skenario-skenario krisis yang dapat
menimpa perusahaan yang kemudian dijadikan
suatu rancangan mekanisme komunikasi yang
berguna untuk mengatur suatu krisis secara
cepat, serta membantu karyawan dalam
menentukan skala proritas masalah.
Ada beberapa langkah yang disarankan
Muray (2001) dalam melaksanakan pengelolaan
krisis, diantaranya:
1. Membuat rancangan strategi pengelolaan
krisis. Adapun langkah yang ditempuh
adalah
identiﬁkasi
krisis
yang
potensial
menimpa
institusi
penanggulangan
bencana
dan
pemerintah serta pihak-pihak dimana
saja yang akan terkena dampaknya baik
krisis
internal
ataupun
eksternal.
Perencanaan harus dimulai dari suatu
analisa
terstruktur
atas
semua
permasalahan yang mungkin akan
dihadapi perusahaan. Pengamatan yang

luas melakukan monitoring secara proaktif
atas isu-isu berkembang memainkan
peranan penting sebagai pelatihan awal.
Hal
ini
akan
membantu
dalam
mengidentiﬁkasi ancaman yang mungkin
terjadi dimasa akan datang, dan mereview
apa yang menimpa institusi lain dengan
karakteristik yang sama dengan institusi
kita.
a.

Aktivitas persiapan (Preparation)
Persiapan yang dilakukan diantaranya
adalah dengan mempersiapkan orang
orang yang berhak bicara mewakili
institusi pemerintah pada masa krisis
Mereka
memiliki wewenang untuk
menjawab pertanyaan secara efektif dan
memiliki keyakinan untuk mengatur suatu
pengalaman
yang
mungkin
dapat
mendatangkan stress. Setelah itu buat
rencana komunikasi bertingkat.

b.

Melakukan brieﬁng.
Tujuan brieﬁng adalah untuk memberikan
informasi kepada tiap orang dalam
institusi penanggulangan bencana (BNPB
BPBD) mengenai tanggungjawabnya
masing-masing pada masa krisis dan
memastikan setiap orang mendapat
pengarahan ulang mengenai masalah
tersebut. Setiap orang yang terlibat dalam
perencanaan
komunikasi
harus
memahami peran mereka ketika krisis
terjadi.

c.

Mempersiapkan holding statement
Tahapan
selanjutnya
adalah
mempersiapkan pernyataan (statement)
yang hendak disampaikan oleh juru
bicara. Isi pernyataan sangat spesiﬁk
tergantung dari situasi krisis yang terjadi.
Isinya secara umum adalah, pernyataan
kepedulian
institusi
penanggulangan
bencana terhadap masalah yang terjadi,
adanya
upaya
dari
organisasi
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penanggulangan
bencana
untuk
mengatasi masalah yang terjadi, serta
akan memberikan informasi lebih lanjut
jika dibutuhkan.
d.

Mempersiapkan daftar jawaban atas
pertanyaan
yang
mungkin
paling
ditanyakan oleh publik dan media.
Sebagai contoh berapa jumlah korban,
apa upaya yang telah dilakukan dalam
mengatasi bencana, daerah mana yang
terkena dampak bencana dan sebagainya.

e.

Mempersiapkan strategi media perantara
pada masa krisis.

Sekretaris Daerah Provinsi selaku Kepala
BPBD Provinsi atau Gubernur selaku
Kepala Daerah.
b.

Tentukan alternatif
lokasi yang akan
digunakan
sebagai
Kantor
Public
Relations, jika gedung resmi institusi
penanggulangan bencana ikut mengalami
kerusakan karena bencana. Upayakan
gedung alternatif yang digunakan memiliki
pasokan listrik dan akses komunikasi
yang cukup.

c.

Sambil memperkirakan skala dari krisis
yang terjadi, instruksikan staf public
relations (humas) untuk memperbarui
“holding statement” dengan informasi
terbaru mengenai krisis. Siapkan deadline
untuk kemunculan informasi-informasi
yang hendak ditampilkan ke publik. Jika
diperlukan buatlah jadwal pers release
yang harus diterbitkan. Secepatnya kirim
pers release ke media dengan dilengkapi
proﬁl institusi penanggulangan bencana
(BNPB/BPBD).
Sehingga
semua
perkembangan krisis dapat dikontrol
dengan pemberian informasi secara
berkesinambungan ke media, agar
khalayak memiliki informasi terbaru yang
akurat dan terpercaya.

3.

KESIMPULAN DAN SARAN

Media memiliki peran penting pada masa
krisis, oleh karena itu sejak awal media
harus dijadikan “sekutu” dengan beberapa
langkah
strategi,
membuat
daftar
wartawan
yang
akan
dihubungi,
mempersiapkan
pers
release,
mempersiapkan
proﬁl
organisasi
penanggulangan bencana, persiapan
pelatihan media relations, memberikan
informasi kepada semua staf, membuat
website, simulasi krisis, serta melakukan
review terhadap rencana pengelolaan
manajemen krisis.
2.

Tahap Implementasi

a.

Melakukan
komunikasi
bertingkat
secepatnya, yaitu menunjuk pejabat
atau juru bicara yang berwenang untuk
menyampaikan informasi terbaru ke publik
sesuai dengan wewenang dan rentang
kendali yang dimiliki. Sebagai contoh
untuk bencana yang sifatnya lokal di
kabupaten atau kota maka yang
memberikan pernyataan adalah Kepala
Pelaksana
BPBD
Kabupaten/kota,
Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD
Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota
selaku pimpinan Daerah. Untuk bencana
yang dampaknya lintas daerah kabupaten
kota maka yang memberikan pernyataan
adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi,

22

3.1 Kesimpulan
Indonesia merupakan negara dengan
potensi bencana yang sangat tinggi, oleh
karena itu upaya penanggulangan bencana
harus intensif dilaksanakan, diantaranya pada
bidang penanganan krisis public relations pasca
bencana.
Strategi dalam menghadapi krisis public
relations pasca bencana merupakan bagian
tidak terpisahkan dari rencana strategis
organisasi penanggulangan bencana dan
masuk kategori taktik fungsional. Strategi
dalam menghadapi krisis public relations pasca
bencana perlu dipersiapkan sejak dini

Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2, Tahun 2012

sebagaimana rencana strategi organisasi yang
lain seperti visi dan misi. Dalam melaksanakan
strategi krisis public relations pasca bencana
perlu dipertimbangkan beberapa hal dalam
organisasi
penanggulangan
bencana,
diantaranya struktur, strategi, sistem, gaya
kepemimpinan dan pendekatan organisasi,
staf, ketrampilan, dan budaya organisasi.
Tujuan dari penerapan strategi krisis
public relations pasca bencana oleh institusi
penanggulangan bencana adalah untuk
memberikan pelayanan, kepada publik,
menjaga hubungan baik dengan publik serta
mempertahankan citra institusi. Adapun
tahapan krisis public relations yang harus
dihadapi meliputi prodomal, akut, kronik dan
resolusi.
Upaya yang ditempuh dalam tahap
persiapan strategi krisis public relations
pasca bencana diantaranya: melakukan
aktivitas persiapan, melaksanakan brieﬁng,
mempersiapkan statement, mempersiapkan
jawaban serta melaksanakan strategi media
perantara dalam tahap implementasi dengan
melaksanakan strategi komunikasi bertingkat,
mempersiapkan alternatif lokasi untuk kantor
humas dan mengeluarkan statement secara
berkala.
3.2 Saran.
a.

b.

c.

d.

Strategi krisis public relations pasca
bencana harus dimiliki oleh
setiap
organisasi
institusi
penanggulangan
bencana
Penyusunan
strategi
krisis
public
relations pasca bencana sebaiknya
disusun secara rinci dalam bentuk
prosedur tetap sehingga memudahkan
dalam implementasi di lapangan.
Laksanakan simulasi secara berkala untuk
meningkatkan
kemampuan
dan
kehandalan perseorangan dan tim dalam
organisasi penanggulangan bencana
dalam mengatasi krisis public relations.
Harus dilaksanakan evaluasi secara
berkala untuk mencari kelemahan yang
ada dan dilaksanakan upaya perbaikan

secara berkelanjutan
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PENGEMBANGAN SISTEM KOMUNIKASI SELULER DARURAT
SERTA APLIKASI KAJI CEPAT UNTUK MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT PADA SITUASI
BENCANA
Oleh:
Tutun Juhana1, Jason Widagdo2, Ririn Nur Widyani3
Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2, Tahun 2012, hal 1-13, 1 tabel.
Abstract
When disasters occur, cellular networks infrastructure usually collapse for the
minimum of one week. To enable the people to communicate using their mobile
phones we propose emergency cellular network based on OpenBTS technology.
Due to heavy trafﬁc when disasters happen, we make the network only serves Short
Message Service to the people in disaster area. Using this emergency networks
people can share their position and condition. In addition, we also propose two
rapid asessments application that can be used by ﬁrst responder team member.
Both of the applications are implemented in Android-based mobile phones. The ﬁrst
application is for Disaster Victim Rapid Asessment. Using this application, the ﬁrst
responder team members can rapidly asses the victim’s conditions. The results can
be used by disaster mitigation management team to allocate medical supplies and
resources even if the victims haven’t arrived to the hospitals. The second application
is for Damage Rapid Asessment. It can be used to assess the damage resulted by
the disaster. The results can be used by disaster mitigation management team to
calculate cost projection in after disaster recovery process. Both of the applications
have been developed but the emergency cellular network is still in the early design
phase.
Keywords: disaster, victim, damage, rapid, assessment, OpenBTS
1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang rawan
terhadap bencana. Dari jejak sejarah dapat
diketahui bahwa Indonesia merupakan tempat
bagi dua letusan vulkanik maha besar yang
pernah terjadi di dunia (BNPB, 2010). Tahun
1815 Gunung Tambora di Sumbawa meletus
dan telah membawa bumi ke dalam suasana
“tahun tanpa musim panas”. Tahun 1883 giliran
Gunung Krakatau mengeluarkan letusan
1, 2, 3

Program Studi Teknik Telekomunikasi Sekolah Teknik
Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung.

yang setara dengan 200 megaton TNT, atau
mendekati 13.000 kali kekuatan bom atom yang
menghancurkan Hiroshima. Tidak hanya pada
masa lalu, bencana juga melanda Indonesia
pada tanggal 26 Desember 2004, berupa
sebuah gempabumi maha besar yang berpusat
pada laut sekitar Pulau Simeuleu, sebelah
barat pulau Sumatera. Gempabumi itu memicu
tsunami yang membunuh lebih dari 225.000
orang di sebelas negara. Agar Indonesia dapat
lebih siap untuk menghadapi bencana di masa
yang akan datang, pemerintah melalui Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
telah menyusun suatu Rencana Nasional
Manajemen Bencana (National
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Disaster Management Plan) 2010 -2014 agar
manajamen bencana dapat dilakukan secara
terintegrasi, terkoordinasi dan dilakukan secara
komprehensip [1].

Setelah Terjadi
Bencana

Pada Saat
Terjadi Bencana

Situasi Tidak
Terjadi Bencana

Situasi Terdapat
Potensi Bencana

Gambar 1 Tahapan Penanggulangan Bencana
Dalam Manajemen Bencana dikenal
empat tahapan/bidang kerja penanggulangan
bencana sebagaimana diperlihatkan pada
Gambar 1 di bawah [2].
Meskipun dari Gambar 1 terlihat adanya
kuadran-kuadran yang merupakan tahapantahapan dalam penanggulangan bencana,
bukan berarti bahwa dalam praktek tiap-tiap
kuadran dilakukan secara berurutan. Tanggap
darurat misalnya, dapat dilakukan pada saat
sebelum terjadi bencana atau dikenal dengan
istilah ”siaga darurat”, ketika diprediksi bencana
akan segera terjadi.
Apabila dilakukan klasiﬁkasi berdasarkan
fase/tahapan dalam Manajemen Bencana,
kegiatan manajemen bencana pada masingmasing fase tersebut dilaksanakan melalui
manajemen yang spesiﬁk. Pada fase prabencana kegiatan dilakukan melalui Manajemen
Risiko Bencana, kegiatan pada fase saat
tanggap darurat dilakukan melalui Manajemen
Kedaruratan dan kegiatan pada fase
pascabencana dilakukan melalui Manajemen
Pemulihan.
Salah satu masalah utama di dalam
manajemen bencana di Indonesia adalah
belum optimalnya kinerja manajemen bencana
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[1]. Secara umum dapat dikatakan bahwa
pemerintah, komunitas dan seluruh stakeholder
terkait belum disiapkan untuk menghadapi
bencana sehingga jumlah korban dan kerugian
material dari tahun ke tahun masih tinggi.
Kinerja yang belum optimal ini terlihat baik
pada saat kondisi tanggap bencana, misalnya
dengan ketidakefektifan mobilisasi regu SAR,
maupun pada masa pemulihan. Data mengenai
jumlah korban yang meninggal maupun yang
luka-luka misalnya, sering tidak konsisten
bahkan sering ada beberapa versi yang
tidak sesuai satu sama lain. Perbedaan data
mengenai para korban selamat yang luka-luka
dan jenis luka yang diderita akan menyulitkan
proses alokasi personil dan peralatan medis
serta obat-obatan yang diperlukan untuk
merawat korban.
Hal serupa terjadi untuk data mengenai
kerusakan bangunan dan rumah, kerusakan
fasilitas publik dan infrastruktur, yang
akan menghambat perhitungan kebutuhan
rehabilitasi dan konstruksi yang pada akhirnya
memperlambat proses pemulihan secara
keseluruhan.
Kerugian akibat bencana dapat dikurangi
bila para stakeholder manajemen bencana
mengambil tindakan yang tepat berdasarkan
informasi yang tersedia dengan baik [3].
Dengan mengambil contoh yang terjadi di
Amerika Serikat berikut ini, dapat ditunjukkan
bahwa informasi yang akurat dan tepat waktu
dapat digunakan untuk mengurangi kerugian
akibat bencana.
Peristiwa banjir di Oregon tahun 1996
dapat memakan biaya $2.1 billion lebih
seandainya beberapa dinas pemerintah tidak
bekerja secara bersama-sama mengendalikan
level reservoir.
The U.S. Geological Survey (USGS)
mengumpulkan data stream-gauge. The
National Resources Conservation Service
(NRCS) memperkirakan ketebalan salju dan
kandungan air. The National Weather Service
(NWS) menyediakan prakiraan cuaca jangka
panjang dan data cuaca terkini. The NWS River
Forecast Center memproyeksikan level banjir.
The U.S. Bureau of Reclamation (USBR),
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dan pihak-pihak swasta operator bendungan
memodelkan level penyimpanan reservoir.
Berdasarkan data yang terintegrasi demikian,
para operator bendungan menurunkan level
reservoir jauh dibawah normal sehinga level
banjir bisa dikurangi.
Dari contoh ini dapat terlihat bahwa sistem
informasi yang dapat digunakan oleh para
stakeholder dalam penanggulangan bencana
akan sangat membantu mengurangi kerugian
akibat bencana dan mempercepat upaya
pemulihan.
Tantangan bagi penyediaan sistem
informasi bencana adalah memenuhi kebutuhan
yang sangat beragam dari para pengguna
dalam empat fase manajemen penanggulangan
bencana seperti yang terlihat pada Gambar 1.
Oleh karena itu, di dalam penelitian ini diusulkan
solusi manajemen bencana yang merupakan
bagian dari fase tanggap darurat. Fase ini
menjadi bagian dari Manajemen Kedaruratan.
Manajemen Kedaruratan (Emergency
Management) meliputi seluruh kegiatan sejak
teridentiﬁkasikannya tanda-tanda kemungkinan
terjadinya bencana/siaga darurat hingga
berakhirnya pemulihan darurat (transisi dari
kondisi darurat ke kondisi normal).
Manajemen Kedaruratan mempunyai
tujuan
antara lain untuk mencegah
meningkatnya jumlah korban dan kerusakan
akibat bencana serta stabilisasi kondisi korban/
pengungsi.
Manajemen Kedaruratan melingkupi empat
aspek kegiatan, yaitu apa yang harus dilakukan,
kapan kegiatan dilaksanakan, sumberdaya
apa yang dibutuhkan, siapa yang bertanggung
jawab dan berkoordinasi dengan siapa/pihak
mana.
Sebelum
operasi
tanggap
darurat
dilaksanakan, pada awal kejadian dilakukan
kaji darurat/rapid asessment (kaji cepat)
untuk mengukur besarnya dampak bencana:
lokasi, korban dan kerusakan, kemampuan
respon, dan bantuan yang dibutuhkan. Kaji
cepat dilakukan untuk mendata luasan wilayah
dampak, jumlah korban, kerusakan, kebutuhan
dan kemampuan sumberdaya serta prediksi
perkembangan situasi ke depan. Hasil kaji cepat

ini menjadi acuan antara lain untuk melakukan
operasi tanggap darurat.
Selanjutnya, berdasarkan hasil kaji cepat ini,
BNPB menentukan jenis dan jumlah kebutuhan
dasar yang diperlukan, untuk disampaikan
kepada pihak yang akan memberikan bantuan.
Fase tanggap darurat merupakan upaya
yang dilakukan segera pada saat kejadian
bencana untuk menanggulangi dampak yang
ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan
korban dan harta benda, evakuasi dan
pengungsian. Operasi Tanggap Darurat
dilakukan dalam bentuk kegiatan dalam tanggap
darurat yang dilakukan oleh sekelompok
orang/instansi/organisasi yang bekerja dalam
kelompok/tim.
1.2 Tujuan
Ujung tombak dari terlaksananya fase
tanggap darurat adalah Tim Reaksi Cepat
(TRC). Menurut [2], TRC memiliki dua tugas
utama yaitu:
1. Melakukan pertolongan, penyelamatan
dan evakuasi, serta
2. Melakukan kaji cepat untuk pendataan
korban, kerusakan kerugian, kebutuhan
dan kemampuan sumberdaya serta
prediksi perkembangan kondisi ke depan.
Hasil identiﬁkasi yang dilakukan oleh TRC
harus dituangkan kedalam Tabel Rekapitulasi
Korban dan Tabel Rekapitulasi Sumber Daya
[4].
Menurut [2], hasil kerja TRC menjadi
acuan untuk melakukan tanggap darurat dan
pemulihan darurat prasarana dan sarana vital.
Oleh karena itu, identiﬁkasi yang dilakukan oleh
TRC harus akurat sehingga alokasi sumber
daya dan proyeksi dana serta material yang
dibutuhkan untuk masa pemulihan pasca
bencana dapat dihitung dengan tepat. Di sisi
lain, seperti yang sudah disampaikan pada
latar belakang, cara pemasukan data yang
konvensional menggunakan kertas seringkali
menimbulkan
ketidakkonsistenan
data.
Perbedaan data mengenai para korban selamat
yang luka-luka dan jenis luka yang diderita
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akan menyulitkan proses alokasi personil
dan peralatan medis serta obat-obatan yang
diperlukan untuk merawat korban.
Demikian pula hal serupa terjadi untuk data
mengenai kerusakan bangunan dan rumah,
kerusakan fasilitas publik dan infrastruktur,
yang akan menghambat perhitungan kebutuhan
rehabilitasi dan rekonstruksi yang pada akhirnya
memperlambat proses pemulihan secara
keseluruhan.
Ketika
bencana
terjadi,
seringkali
ditemukan situasi dimana beberapa keluarga
kehilangan kontak dengan anggota keluarganya
yang lain. Para korban yang masih hidup bisa
saja memiliki perangkat telepon seluler yang
biasanya dapat digunakan untuk menelepon
atau mengirim sms.
Tetapi, ketika bencana baru berada
dalam tahap awal, infrastruktur telekomunikasi
seluler biasanya lumpuh sehingga tidak
dapat digunakan. Berdasarkan informasi
yang diperoleh dari beberapa sumber, masa
pemulihan infrastruktur seluler bisa mencapai
waktu paling tidak 1 minggu. Pada kondisi
seperti ini akan sangat bermanfaat apabila ada
infrastruktur alternatif yang dapat digunakan
oleh para korban untuk memberitahukan kepada
siapapun (keluarga atau tim penolong) tentang
keberadaan dan kabar yang bersangkutan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Membangun aplikasi kaji cepat yang dapat
digunakan oleh TRC untuk mendata
korban dan kerusakan/kerugian serta
guna mengalokasikan dan memperkirakan
kebutuhan sumberdaya. Aplikasi kaji
cepat
diimplementasikan
dalam
perangkat komunikasi bergerak sehingga
dapat dibawa oleh anggota TRC
ke lapangan.
2. Membangun infrastruktur alternatif agar
komunikasi melalui telepon seluler masih
dapat
dilakukan.
Dengan
mempertimbangkan
adanya
beban
traﬁk yang biasanya tinggi, maka
komunikasi melalui telepon seluler yang
akan diterapkan hanya untuk komunikasi
melalui SMS (Short Message Service).
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2. METODOLOGI
Pada penelitian ini dikembangkan aplikasi
dan infrastruktur yang digunakan untuk
membantu proses mitigasi bencana. Kedua
aplikasi dan infrastruktur tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Aplikasi kaji cepat untuk mendata
korban dan kerusakan/kerugian
2. Infrastruktur
seluler
darurat
untuk
mengirimkan SMS.
Oleh karena itu, akan terdapat dua
metodologi berbeda yang digunakan di dalam
penelitian ini yang akan dipaparkan berikut ini.
2.1 Aplikasi kaji cepat untuk mendata
korban dan kerusakan kerugian
Gambar 2 menunjukkan rancangan riset
untuk mengembangkan aplikasi kaji cepat
untuk mendata korban dan kerusakan/kerugian.
Bagian gambar sebelah kiri merupakan ilustrasi
ketika anggota tim TRC sedang melakukan
pertolongan pada korban. Lokasi korban bisa
jadi berjauhan dengan mobil ambulans atau
alat transportasi lain yang membawa tim TRC
ke lokasi bencana. Akibat adanya reruntuhan
atau jalan yang tidak dapat dilalui, maka mobil
terpaksa ditinggalkan di lokasi yang berjauhan
dengan lokasi korban.
Gambar 2 juga memperlihatkan gambaran
umum sistem yang akan dibangun dalam
penelitian ini. Sistem terdiri dari sub-sistem
berikut ini:
1. Sub-sistem untuk kaji cepat. Sub sistem ini
terdiri atas aplikasi kaji cepat yang
dijalankan pada perangkat komunikasi
bergerak.
2. Sub-sistem server di atas kendaraan
untuk menyimpan sementara data yang
berasal dari aplikasi kaji cepat. Kita sebut
saja sub-sistem On-Vehicle Server (OVS)
3. Server di pusat pengendali bencana yang
digunakan untuk menampung hasil
assesment.
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Gambar 2 Rancangan Riset
Anggota TRC dibekali sebuah perangkat
komunikasi bergerak yang sudah dipasangi
aplikasi kaji cepat. Ada dua aplikasi kaji aplikasi
yang akan dikembangkan di dalam penelitian
ini yaitu:
1. Aplikasi kaji cepat untuk mencatat
kondisi korban bencana
2. Aplikasi kaji cepat untuk menginventarisasi
kerusakan yang terjadi pada bangunan
dan infrastruktur seperti jembatan dsb.
Anggota regu TRC yang melakukan kaji
cepat korban seyogyanya dipisahkan dengan
regu TRC yang melakukan kaji cepat kerusakan
bangunan/infrastruktur karena penanganan
korban tentunya memerlukan konsentrasi
penuh agar korban dapat diselamatkan.
Aplikasi kaji cepat dikembangkan pada
perangkat komunikasi bergerak berbasis
sistem operasi Android dengan pertimbangan
harga handsetnya sudah relatif murah. Selain
pertimbangan sistem operasi, perangkat
komunikasi bergerak yang akan digunakan
dalam penelitian ini harus memilki spesiﬁkasi
berikut:
•
Memiliki
interface
ke
jaringan
seluler
dengan
teknologi
minimal
generasi ke-2,5 (EDGE)
•
Memiliki interface WiFi

•
•

Memiliki GPS receiver
Memiliki kamera

Perangkat telekomunikasi bergerak yang
dibawa regu TRC digunakan untuk memasukan
data korban atau data kerusakan bangunan/
infrastruktur. Data yang telah dimasukan
dapat dikirimkan ke server basis data di Pusat
Pengendalian
Operasi
Penanggulangan
Bencana (Pusdalop PB)
melalui jaringan
seluler 3G.
Kondisi bencana bisa jadi menyebabkan
jaringan seluler lumpuh untuk beberapa hari,
oleh karena itu besar kemungkinan di lokasi
korban berada atau di lokasi pencatatan
kerusakan dilakukan, data yang dimasukkan
ke dalam aplikasi di perangkat komunikasi
bergerak tidak dapat langsung dikirimkan
ke server di Pusat Kendali Bencana. Oleh
karena itu aplikasi dirancang agar dapat
menyimpan sementara data di dalam perangkat
telekomunikasi bergerak sampai ditemukannya
cakupan suatu jaringan wireless. Di sinilah
peran On-Vehicle Server (OVS) terlihat. Ketika
jarak antara perangkat komunikasi bergerak
dengan OVS sudah dalam cakupan masingmasing, maka akan terjadi transfer data secara
otomatis dari perangkat komunikasi bergerak
ke OVS.
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Dengan demikian, OVS memiliki fungsi
menyimpan sementara data dari beberapa
lokasi korban/kerusakan bangunan. Ketika
mobil yang membawa OVS sudah berada di
dalam cakupan server Pusat Kendali Bencana,
maka OVS secara otomatis akan mentransfer
data tersebut ke server pusat. Gambar 3
memperlihatkan alur transfer informasi antara
perangkat komunikasi bergerak dengan OVS.
Data yang sudah tertampung di Server
Pusat Kendali dapat digunakan untuk
mengalokasikan tenaga medis dan sumber
daya untuk menangani korban yang sedang
dalam perjalanan. Dengan demikian korban
yang datang bisa ditangani lebih cepat dan
tepat.

membawa maut. Temuan yang mengharuskan
peningkatan pelayanan antaranya cedera
multipel, usia ekstrim, cedera neurologis berat,
tanda vital tidak stabil, dan kelainan jatung-paru
yang diderita sebelumnya.
Survei primer membantu menentukan
kasus mana yang harus diutamakan dalam satu
kelompok triase (misal pasien obstruksi jalan
nafas dapat perhatian lebih dibanding amputasi
traumatik yang stabil). Di UGD, disaat menilai
pasien, saat bersamaan juga dilakukan tindakan
diagnostik, hingga waktu yang diperlukan untuk
menilai dan menstabilkan pasien berkurang.
Dengan demikian, pencatatan kondisi korban
yang akurat merupakan tahap penting dalam
penanganan korban bencana.

Gambar
3 Aliran
transfer
Gambar
3 Aliran
transfer
datadata
2.2 Aplikasi Kaji Cepat Korban Bencana
Aplikasi
ini
dikembangkan
untuk
mendukung
salah
satu
tahap
dalam
penanganan korban bencana yaitu triase [5].
Triase adalah proses khusus memilah pasien
berdasar beratnya cedera atau penyakit
(berdasarkan yang paling mungkin akan
mengalami perburukan klinis segera) untuk
menentukan prioritas perawatan gawat darurat
medik serta prioritas transportasi (berdasarkan
ketersediaan sarana untuk tindakan).
Proses triase inisial harus dilakukan oleh
petugas pertama yang tiba/berada ditempat dan
tindakan ini harus dinilai ulang terus menerus
karena status triase pasien dapat berubah.
Triase harus mencatat tanda vital,
perjalanan penyakit pra RS, mekanisme cedera,
usia, dan keadaan yang diketahui atau diduga
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2.3 Aplikasi
Kaji
Bangunan

Cepat

Kerusakan

Aplikasi yang akan dikembangkan ditujukan
untuk kegiatan Kaji Cepat Kerusakan (Rapid
Damage Assessment) yaitu aplikasi untuk
mendata bangunan yang rusak akibat bencana.
Data kerusakan yang telah disimpan di dalam
perangkat komunikasi bergerak pada gilirannya
dapat diunggah kepada suatu server (server
di Pusat Kendali Bencana atau OVS), apabila
sarana komunikasi tersedia, yang menampung
basis data kerusakan akibat bencana di seluruh
lokasi yang tertimpa bencana.
Dengan
demikian
para
pengambil
keputusan dapat segera memperoleh informasi
yang penting bagi perhitungan biaya yang
dibutuhkan untuk operasi pemulihan.
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Data kerusakan bangunan yang dicatat
paling tidak adalah sebagai berikut:
1. Koordinat
bangunan
yang
rusak
(diambil dari GPS receiver)
2. Nama pemilik
3. Tingkat kerusakan
4. Foto bangunan yang rusak
2.4 On-Vehicle Server
On-Vehicle
Server
akan
dibangun
menggunakan platform perangkat keras yang
dapat ditempatkan dalam wahana bergerak
seperti mobil atau motor sekalipun.
Persyaratan dari OVS antara lain harus
tahan guncangan dan memiliki interface WiFi.
OVS juga harus dilengkapi media penyimpan
yang memadai untuk menyimpan sementara
data yang berasal dari perangkat komunikasi
bergerak.
2.5 Rancangan
Infrastruktur
Seluler
Darurat untuk Mengirimkan SMS
Pada saat awal terjadi bencana,
infrastruktur komunikasi seluler biasanya
lumpuh untuk beberapa hari. Padahal pada
saat itu masyarakat yang tertimpa bencana
sangat memerlukan sarana telekomunikasi
untuk menyampaikan pesan kepada para
kerabatnya tentang kondisi yang tengah
dialami. Telepon seluler yang pada umumnya
sudah dimiliki kebanyakan masyarakat menjadi

tidak berguna.
Pada penelitian ini diusulkan untuk
membangun suatu infrastruktur seluler darurat
berbasis teknologi GSM. Tetapi dengan
mempertimbangkan adanya beban traﬁk yang
biasanya tinggi pada saat awal terjadi bencana,
maka komunikasi melalui telepon seluler yang
akan diterapkan hanya untuk komunikasi
melalui SMS (Short Message Service).
Infrastruktur seluler akan dibangun
menggunakan teknologi OpenBTS. OpenBTS
ditempatkan pada mobil atau kendaraan
lain yang memungkinkan untuk membawa
OpenBTS. Kendaraan tersebut tidak perlu
disediakan khusus untuk membawa OpenBTS.
Kendaraan untuk mengangkut TRC ke lokasi
korban dapat digunakan untuk membawa
OpenBTS.
Sepanjang perjalanan, OpenBTS dapat
melayani pengiriman SMS yang dilakukan oleh
masyarakat yang tertimpa bencana. OpenBTS
secara reguler mengirimkan pesan SMS
broadcast yang memberitahukan kepada siapa
saja yang menerima pesan tersebut bahwa dia
dapat mengirimkan SMS ke nomor yang ada
di dalam SMS broadcast. Bahkan korban yang
bisa saja dalam kondisi terjepit reruntuhan dan
kebetulan membawa telepon seluler akan dapat
mengirimkan SMS mengenai keberadaan dan
kondisinya. Gambar 4 memperlihatkan ilustrasi
penggunaan OpenBTS sebagai infrastruktur
komunikasi seluler darurat.

Gambar 4. OpenBTS sebagai sarana komunikasi darurat untuk mengirimkan SMS
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SMS yang dikirimkan masyarakat atau
korban akan ditampung sementara dalam
perangkat OpenBTS. Ketika kendaraan sudah
tiba di pusat pengendali bencana, SMS dapat
diunduh dari OpenBTS untuk diunggah ke
dalam server terpusat agar nantinya data dapat
ditayangkan melalui layar atau dicetak ke atas
kertas. Dengan demikian anggota masyarakat
dapat mengetahui keberadaan anggota
keluarganya melalui tayangan data tersebut.
Karena
operasional
OpenBTS
menggunakan frekuensi telekomunikasi seluler,
maka apabila infrastruktur seluler sudah pulih
kembali, OpenBTS tidak boleh diaktifkan.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampai saat paper ini dibuat, kedua aplikasi
kaji cepat telah dikembangkan walaupun baru
pada tahap emulasi pada komputer. Sedangkan
sistem komunikasi seluler darurat masih dalam
tahap awal desain. Oleh karena itu pada bagian

(a) Halaman Selamat Datang

ini akan disampaikan beberapa hasil dan
pembahasan dari aplikasi kaji cepat.
3.1 Hasil dan pembahasan aplikasi
kaji cepat korban bencana
Gambar 5a menunjukkan tampilan halaman
selamat datang dari aplikasi. Apabila ada data
yang masih tersimpan di dalam memori, akan
ada pesan yang memberitahukan jumlah data
yang belum diunggah ke OVS atau ke server
terpusat. Apabila pengguna memutuskan untuk
melihat data yang belum terkirim tersebut, maka
akan diberi tampilan seperti yang terlihat pada
Gambar 5b. Pada tampilan ini akan terlihat data
korban yang belum terkirim.
Apabila pengguna aplikasi (anggota Tim
Reaksi Cepat)
memilih untuk menambah
data korban, maka aplikasi akan memberikan
tampilan seperti yang dapat dilihat pada
Gambar 6a.

(b) Data Korban yang Belum Terkirim

Gambar
5 Tampilan
1 #1
Gambar
5 Skrinsyut
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(a) Halaman Selamat Datang

(b) Data Korban yang Belum Terkirim
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Gambar 5 Skrinsyut #1

(a) Lokasi penemuan korban

(b) Data kondisi awal korban

Gambar 6 Tampilan 2
Ketika pengguna akan menambahkan
data korban baru, maka tampilan yang pertama
dilihat akan seperti yang ditampilkan pada
Gambar 6a. Aplikasi akan menampilkan lokasi
korban yang diambil dari GPS Receiver yang
terdapat pada telepon genggam serta waktu
korban ditemukan. Pada versi yang telah
dikembangkan, GPS Receiver harus sudah
dinyalakan sebelum aplikasi dijalankan agar
informasi lokasi dapat diambil oleh aplikasi.
Pada versi yang akan datang, GPS Receiver
akan dipicu oleh aplikasi.
Ketika pengguna memutuskan untuk
melanjutkan pengisian data maka tampilan
aplikasi berikutnya diperlihatkan pada Gambar
6b. Pengguna dapat memasukkan jenis
kelamin, estimasi usia (apabila korban tidak
bisa ditanyai), serta kondisi korban secara
umum.
Estimasi usia korban dapat dipilih melalui
dropdown menu yang akan menampilkan pilihan
usia sebagai berikut:

< 1 tahun

Balita






Anak-anak
Remaja
Dewasa
Manula

Kondisi korban secara umum dapat
GLNODVL¿NDVLNDQ ke dalam beberapa kategori
yaitu:

Kode Hijau yang berarti luka ringan

Kode
Kuning
yang
berarti
luka
berat dan bisa berpindah

Kode Merah yang berarti cedera berat

Kode Hitam yang berarti meninggal
Setelah mengisi data kondisi awal korban
maka tahap selanjutnya pengguna dapat
memasukkan data Level Kesadaran korban
seperti yang ditampilan pada Gambar 7.
Pengguna dapat memasukkan hasil
Assessment Level Kesadaran korban ke dalam
beberapa kategori yaitu:

Awas, yang berarti merespons terhadap
penolong

Suara, yang berarti merespons terhadap
suara
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•

Nyeri,
yang
berarti
memberikan
respons tanda rasa sakit apabila
dirangsang
•
Tidak respon, yang berarti tidak
memberikan respons apapun.
Apabila diperlukan, pengguna dapat
menambah rincian kondisi korban menggunakan
Skala GCS (Glasgow Coma Scale) yang berisi
respons mata, respons verbal, dan respons
motorik seperti yang ditampilkan pada Gambar
8.

Isian lain yang dapat dimasukkan
oleh pengguna, apabila waktu dan kondisi
memungkinkan, meliputi tekanan darah, kondisi
luka, dan pengambilan foto dari korban untuk
keperluan identiﬁkasi. Gambar 9 menunjukkan
rekapitulasi data yang dimasukkan oleh
pengguna aplikasi.

Gambar 9 Rekapitulasi hasil pemasukan data
Gambar 7 Tampilan 3 - Isian Level Kesadaran

Dari tampilan-tampilan yang sudah
diperlihatkan, aplikasi sudah dirancang agar
data yang dikumpulkan sesesuai dengan
kebutuhan yang sebenarnya. Tetapi komunikasi
yang intens dengan pihak BNPB perlu dibangun
agar aplikasi sesuai dengan kebutuhan di
lapangan.
3.2 Hasil dan pembahasan aplikasi kaji
cepat kerusakan bangunan
Aplikasi kaji cepat kerusakan bangunan
yang dikembangkan kami beri nama MIDDAS.
Gambar 10 memperlihatkan tampilan halaman
awal MIDDAS.
Ketika pengguna mulai melakukan
assessment
maka
tampilan
aplikasi
diperlihatkan pada Gambar 11.
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Gambar 10 Tampilan awal MIDDAS
Petugas assessment dapat memasukkan
alamat bangunan yang rusak serta rincian
mengenai pemilik bangunan. Aplikasi akan
mengambil informasi lokasi langsung dari GPS
receiver yang terdapat di dalam handphone
yang dipegang petugas.
Selain data-data di atas, petugas dapat
mengambil foto dari bangunan yang rusak atau
menuliskan memo tertulis atau memo dalam
bentuk audio seperti yang diperlihatkan pada
Gambar 12.

Gambar 11 Memasukkan data assessment
4.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada paper ini telah disampaikan hasil
perancangan aplikasi kaji cepat yang dapat
digunakan oleh tim reaksi cepat (tim penolong)
untuk mendata korban bencana sehingga
alokasi sumber daya medis dapat segera
dilakukan bahkan sebelum korban sampai ke
rumah sakit.
Selain itu dikembangkan pula aplikasi kaji
cepat untuk mendata kerusakan bangunan
agar proyeksi biaya untuk pembangunan pasca
bencana dapat dihitung dengan tepat.
Kedua aplikasi kaji cepat di atas
diimplementasikan dalam perangkat komunikasi
bergerak sehingga dapat dibawa oleh anggota
tim reaksi cepat atau petugas ke lapangan.
Pada paper ini telah disampaikan juga
rancangan infrastruktur komunikasi SMS (Short
Message Service) melalui telepon seluler
berbasis OpenBTS yang dapat digunakan oleh
masyarakat korban bencana untuk melaporkan
keberadaan dirinya melalui handphone.
UCAPAN TERIMAKASIH

Gambar 12 Halaman pengambilan foto dan
memo

Sebagian dari riset yang hasilnya
disampaikan pada paper ini dibiayai oleh
Program Riset dan Inovasi ITB 2012.
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PENGGUNAAN MOTOR TRAIL DI BIDANG KEBENCANAAN
STUDI KASUS : TRABAS RESCUE TEAM
Oleh:
Tjetje Sudrajat, S.H.1, Fanny Gunawan, S.IP.2
Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2, Tahun 2012, hal 1-13, 1 tabel.
Abstract
Motorcycle is a two-wheeled vehicles, powered by an engine. Inline wheels and
a motorcycle at high speeds is not inverted and remains stable due to the gyroscopic
forces. The term Trail itself is a word derived from the uptake of English language with
the meaning of a small road or trail.
While the Trail bike is a vehicle that is currently in great demand not only by
the personal (hobby), corporate, and government agencies such as the Indonesian
National Police, the National Search and Rescue, and other agencies, as a support
function to be won title trail bike reliability and toughness of the motor is not only a
hobby but has entered the realm of operational support to ﬁeld work.
Trail Adventure Association Bandung (TRABAS) is an association or club
that brings together lovers and fans of outdoor activities in the form of adventure
(adventure) by using a two-wheeled motor vehicles. TRABAS established in the city
of Bandung - West Java on 18 September 1995 and joined the Association of Motor
Indonesia (IMI) board of West Java province with membership number 013.
The purpose of this study is try to describe and illustrate a special review of the
use of the bike trail in the ﬁeld of disaster is expected to be a valuable insight to the
relevant parties both observers and implementers (especially for a trail motorcycle )
disaster areas in Indonesia.
Keywords: Mannual Preparation Using Trail Motorcycle, Disaster,TRABAS
Rescue Team

1.

PENDAHULUAN

Sepeda motor adalah kendaraan beroda
dua
yang ditenagai oleh sebuah mesin.
Rodanya sebaris dan pada kecepatan tinggi
sepeda motor tetap tidak terbalik dan stabil
Cossalter, Vittore. Motorcycle Dynamics. Lulu. (2006)
Pengolahan data lapangan merupakan tahapan awal
identiﬁkasi keadaan lapangan yang sangat berpengaruh
terhadap operasi dan orientasi selanjutnya di lapangan.
1
2

Koordinator Search and Rescue serta kebencanaan
TRABAS
2
Anggota TRABAS
1

disebabkan oleh gaya giroskopik. Istilah Trail
sendiri merupakan sebuah kata serapan yang
berasal dari bahasa inggris dengan arti jalan
kecil atau setapak sebagaimana kamus besar
bahasa Inggris – Indonesia.
Sedangkan motor trail merupakan sebuah
kendaraan yang kini sedang banyak diminati
tidak hanya oleh pribadi (hobby), perusahaan,
maupun
instansi
pemerintahan
seperti
Kepolisian Republik Indonesia, Badan Search
and Rescue, dan instansi lainnya, memiliki
fungsi sebagai pendukung motor trail meraih
predikat akan kehandalan serta ketangguhan
motor tersebut tidak hanya pada ranah
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hobby tetapi telah masuk hingga pendukung
operasional pekerjaan dilapangan.
Perbedaan yang sangat signiﬁkan antara
motor trail, motor bebek dan motor sport ialah
desain serta ketangguhannya melintasi jalan
setapak, kelincahan pada medan sulit dengan
ciri khas ban serta shockbreaker motor yang
tinggi tidak seperti motor umumnya.
Seiring perkembangan motor trail dalam
menjelajahi medan-medan sulit, akan sangat
berguna terutama bagi pekerja lapangan serta
operasional kebencanaan. Motor trail dapat
digunakan lebih lanjut terutama bagi team
pendahulu atau yang sering dikenal dengan
sebutan team advance guna melakukan
tindakan awal (penanganan korban) dan
tindakan pengolahan yang akan di sampaikan
kepada team markas untuk tindakan selanjutnya
(seperti pendataan atau assesment ).
Berangkat dari sedikit penjelasan diatas,
penulis mencoba menghadirkan sedikit
wawasan tentang persiapan seorang motoris
trail agar segala sesuatunya dapat dipersiapkan
secara matang dan terperinci agar tujuan
dan tugas di lapangan tidak terganggu oleh
faktor yang tidak diinginkan seperti kurangnya
persiapan atau pengetahuan yang minim, baik
permasalahan yang datang dari pengendara,
motor dan medan serta assessment awal di
lapangan.
Bagaimanapun juga bencana alam
merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan
oleh semua manusia yang ada dimuka bumi,
selain menimbulkan kerugian moril, material dan
nyawa juga dapat menimbulkan trauma serta
rasa takut berkepanjangan bagi korban maupun
masyarakat sekitar daerah bencana. Menurut
UU No.24/2007 tentang Penanggulangan
Bencana, bencana adalah peristiwa atau
rangkaian
peristiwa
yang
mengancam,
mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor
alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
(TRABAS)
sendiri
telah
seringkali
berpartisipasi dibidang kebencanaan melalui

38

TRABAS rescue team seperti kegiatan
“Apel Siaga
Bencana” Rabu tanggal 8
Febuari 2012 yang di dikoordinasi oleh
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Provinsi Jawa Barat dengan diikuti
seluruh komunitas masyarakat baik dari
organisasi pemerintahaan (BPBD, TAGANA)
maupun organisasi kemasyarakat maupun
non pemerintahan seperti (BBC, ORARI,
WANADRI, PJB DLL). TRABAS mengirimkan
10 orang perwakilan yang mengikuti simulasi
penaggulangan bencana bersama Team SAR
(BASARNAS), Team Rescue TNI-AL, Pramuka
dalam penyelamatan korban bencana baik
longsor maupun banjir. Diharapkan dari kegiatan
tersebut akan melahirkan sinergi antar instansi
di bidang kebencanaan agar kelak tidak terjadi
tumpang tindih kepentingan atau branding
image antar lembaga.
1.1. Latar Belakang
Penulis
mencoba
memperkenalkan
komunitas motor Trail Adventure Bandung
Association (TRABAS) sendiri yang merupakan
perkumpulan atau klub dalam menghimpun
para pecinta dan penggemar kegiatan alam
bebas dalam bentuk petualangan (adventure)
dengan menggunakan kendaraan bermotor
roda dua. TRABAS didirikan di kota Bandung
– Jawa Barat pada tanggal 18 September 1995
dan tergabung dalam Ikatan Motor Indonesia
(IMI) pengurus Provinsi Jawa Barat dengan
keangotaan nomor 013.
Pesatnya perkembangan kegiatan ini
pada akhirnya menuntut TRABAS untuk
secara aktif melakukan pembinaan anggota
guna meningkatkan sumber daya manusianya
sesuai dengan amanat yang di emban AD/
ART klub, yakni mengadakan pengembangan
peran serta anggotanya dibidang teknis seperti
pengetahuan umum tentang kendaraan,
berkendara, lingkungan hidup serta etika dalam
kegiatan adventure offroad, dan keaktifan
di bidang sosial. Untuk bidang sosial seperti
kemanusiaan dan kebencanaan, TRABAS
telah beberapa kali berperan aktif dalam
membangun kepedulian terhadap sesama dan
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memberikan bantuan-bantuan sosial seperti
pada bencana alam tsunami pangandaran
pada tahun 2006, bencana alam gempa Tasik
pada tahun 2010, bencana alam longsor Desa
Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu Ciwidey
pada tahun 2011, dimana TRABAS secara aktif
ikut memberikan bantuan berupa pengiriman
logistik dan bantuan personal sumberdaya
manusia (SDM) di daerah bencana.
1.1.1. Fungsi Organisasi dalam Masyarakat
TRABAS tidak dibentuk dengan tujuan
proﬁt oriented, yaitu mendapatkan keuntungan
dari segi ﬁnansial, organisasi berbasis hobi
ini lebih mengedepankan aspek pembinaan
anggota, kepedulian sosial dan lingkungan.
Pada aspek pembinaan, TRABAS telah
sering kali melakukan pembinaan baik berupa
pelatihan dan pendidikan sebagai salah
satu syarat menjadi anggota TRABAS yang
dilaksanakan per tahun.
Di bidang sosial TRABAS seringkali ikut
serta dalam upaya pekerjaan berbasis sosial
seperti contohnya penanggulangan bencana
alam, memberikan bantuan sosial kepada panti
asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya.
Fungsi utama organisasi ini adalah sebagai
suatu wadah (paguyuban-association) dari
pecinta motoadventure di Indonesia pada
umumnya dan daerah Jawa Barat pada
khususnya.
Di bidang sosial ini TRABAS sering
didaulat untuk menjadi salah satu sponsor
bantuan dalam acara-acara motoadventure di
beberapa daerah di Jawa Barat, terutama di
bidang kelayakan sebuah acara/ event.
Pada aspek lingkungan TRABAS telah
sering melakukan seminar seputar isu
lingkungan dan ikut berpartisipasi dalam
penanaman kembali hutan gundul seperti yang
tiap tahun menjadi agenda kerja TRABAS yakni
Program Go Green (wali pohon) di kawasan
pegunungan masigit Kareumbi.
Selain itu TRABAS dalam fungsinya
sebagai organisasi non-proﬁt yang berbasis
sosial seringkali dijadikan sebagai organisasi
perintis dalam keadaan darurat bencana alam,

bersama Wanadri biasanya TRABAS menjadi
team pertama yang muncul di area terjadinya
bencana.
1.1.2. Kegiatan Dalam Organisasi
TRABAS memiliki kegiatan utama antara
lain diselenggarakannya acara tahunan bertema
adventure dua hari bernama Trabas Merdeka
yang dilaksanakan oleh TRABAS dalam
menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan
Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan
antara bulan Juli-Agustus dan September . Saat
ini merupakan acara motoadventure paling
prestisius di Indonesia. Selain itu ada Program
Ulin Bareng yang biasanya dilaksanakan
dengan rentang waktu tentatif.
Proses rekrutmen TRABAS dilakukan
melalui pendidikan dan latihan yang cukup
ketat.
1.2 Tujuan
Tujuan penelitian adalah pernyataan
mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang
akan dilakukan berdasarkan masalah yang
telah dirumuskan.
Permasalahan
yang
sering
terjadi
dilapangan ialah akses buruk ke lokasi
bencana membuat para relawan kebencanaan
harus menempuh waktu yang lama dan ekstra
hati-hati menjangkau daerah bencana, sebut
saja seperti bencana alam longsor Desa
Pasir Jambu Ciwidey Jawa Barat pada tahun
2010. Bencana ini menginspirasi penulis
menciptakan sedikit pemahaman akan standar
baku persiapan aktivitas motor trail di bidang
kebencanaan yang dirangkum dari pengalaman
para motoris trail di TRABAS yang telah sering
ikut dalam kegiatan kebencanaan. Hal tersebut
meliputi pemahaman K3 bagi seorang motoris
trail, yakni ;
1. Kecepatan dalam menempuh lokasi yang
dituju dan tetap memperhatikan pedoman
safety riding yang berlaku.
2. Keamanan
sebagai
faktor
utama
penggunaan motor trail di bidang
kebencanaan.
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3.

Kenyamanan yang sebisa mungkin
motoris nyaman dengan kendaraan dan
barang bawaannya ke lokasi tujuan.

TRABAS sendiri telah memiliki sebuah
pedoman Persiapan Perjalanan Aktivitas Motor
Trail yang sering di sampaikan dalam pelatihan
dan pendidikan dasarnya (DIKLAT TRABAS).
Hal tersebut bukanlah sebuah karya yang
berdasarkan karangan logika, namun pedoman
tersebut merupakan buah hasil intisari
pengalaman selama 17 tahun berdiri (empirical
knowlodge) yang di saring menjadi sebuah
pedoman yang diperuntukan bagi kegiatan
adventure atau touring perjalanan Trail biasa.
Pada tataran kebencanaan tentu akan
berbeda mengingat dasar tujuan perjalanan
itu sendiri. Pengalaman penulis berinisiatif
melakukan rangkuman intisari rekan-rekan yang
telah sering berperan di bidang kebencanaan
menjadi sebuah penulisan empiris deskritif.
Tulisan ini mengenai persiapan penggunaan
motor trail di bidang kebencanaan dan dapat
diperuntukan bagi anggota-anggota TRABAS
yang akan melakukan perjalanan kebencanaan
menggunakan motor trail atau pihak-pihak
pemerhati ataupun pelaksanaan lapangan yang
pengguna motor trail.
Dengan menjelaskan dan menggambarkan
satu tinjauan khusus mengenai persiapan
penggunaan motor trail di bidang kebencanaan,
diharapkan mampu menjadi wawasan berharga
bagi pihak-pihak terkait baik pemerhati maupun
pelaksana (terutama bagi seorang motoris Trail)
bidang kebencanaan di Indonesia. Lebih jauh
karya ini diharapkan dapat menjadi pedoman
baku bagi perjalanan aktivitas trail di bidang
kebencanaan bagi pengguna motor (motoris)
trail, sehingga mampu menjadi ujung tombak
di lapangan. Namun hal tersebut harus diiringi
dengan kesiapsiagaan serta pengetahuan yang
cukup agar pada pelaksanaannya tidak terjadi
permasalahan baik pengendaranya sendiri,
motor dan kesulitan dalam menempuh medan
yang dituju serta penanganan dan penilaian
awal lokasi bencana.
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2.

Metodologi

Metode yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif,
dengan metode penulisan deskriptif. Menurut
Creswell, metode penelitian kualitatif adalah
suatu proses penelitian untuk memahami
masalah-masalah
manusia
atau
sosial
dengan menciptakan gambaran menyeluruh
dan kompleks yang disajikan dengan katakata, melaporkan pandangan terperinci yang
diperoleh dari para sumber informasi, serta
dilakukan dalam latar yang alamiah.
Penelitian kualitatif berupaya untuk
memahami proses terjadinya berbagai peristiwa
dan tindakan, bukan hanya hasil studinya
(outcome) melainkan juga prosesnya, yaitu
proses yang mengarah kepada terjadinya hasil
(outcome).
2.1.Tempat dan Waktu Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis
telah mengumpulkan data dari beberapa tempat
sebagai berikut:
a) Sekretariat TRABAS Jln. Sadang Serang
no 9 Bandung.
b) Perpustakaan
CISRAL
Universitas
Padjadjaran.
c) BPBD Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno
Hatta No.629 Bandung Jawa Barat
Indonesia 40268.
2.2. Jenis Data
Dalam melakukan penelitian ini, penulis
menggunakan sumber data yang berasal dari
data-data primer dan sekunder. Data primer
di dapat dari kegiatan langsung wawancara
kepada narasumber yang memiliki perhatian
besar terhadap permasalahan di atas, seperti
bersama bapak Jerry Sigit selaku Ketua
Harian TRABAS, bapak Tjetje Sudrajat, selaku
Koordinator Bidang search and rescue serta
kebencanaan TRABAS, bapak Andi Daging
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selaku kordinator pendidikan dan latihan
TRABAS.
Sedangkan data sekunder adalah datadata yang berasal dari buku, jurnal ilmiah,
laporan penelitian terdahulu, dan internet yang
berhubungan dengan topik permasalahan yang
penulis teliti. Data sekunder bermanfaat untuk
mempercepat proses penelitian sehingga lebih
mudah dalam memahami kondisi lapangan
dan mengetahui informasi apa saja yang harus
dikumpulkan oleh penulis.
2.3. Analisis Data
Setelah data terkumpul dari bebagai
sumber seperti informan, surat elektronik,
berita, dokumen dan internet di lanjutkan
kepada tahap analisis.
Pertama penulis melakukan reduksi data.
Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan
transformasi data “kasar” yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. Dilanjutkan
dengan pengelolaan data yang merupakan
bagian terpenting dari suatu penelitian karena
pada fase ini penulis mengungkapkan berbagai
temuan dan berbagai hasil yang didapatkan
dari hasil penelitiannya. Pada bagian ini,
penulis menjadikan data yang didapatkan dari
wawancara dan studi literatur menjadi asumsi
sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan
untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ada
dalam penelitian ini.
Kedua penyajian data dilakukan dengan
cara memasukkan data dan informasi yang
sudah diperoleh ke dalam sebuah laporan,
bagan, atau tabel yang tersusun rapih. Tahap
ketiga yakni veriﬁkasi dan kesimpulan setelah
data-data didapat, disajikan dan di informasikan
kepada para pembaca.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Laporan
Penelitian
Persiapan
Penggunaan Motor Trail di Bidang
Kebencanaan

3.1.1

Klasiﬁkasi Bencana

Sedikit mengulas jenis bencana itu sendiri,
sebagaimana UU No. 24 tahun 2007, bencana
di kelompokan ke dalam tiga kategori yaitu :
a) Bencana alam adalah bencana yang
diakibatkan
oleh
peristiwa
atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam antara lain berupa gempabumi,
tsunami,
gunung
meletus,
banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor.
b) Bencana non-alam adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa non-alam yang antara lain
berupa
gagal
teknologi,
gagal
modernisasi,
epidemi,
dan
wabah
penyakit.
c) Bencana sosial adalah bencana yang
diakibatkan
oleh
peristiwa
atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konﬂik
sosial antarkelompok
atau antar
komunitas masyarakat, dan teror.
Persiapan penggunaan motor trail di
bidang kebencanaan yang penulis bangun
lebih mengarah kepada persiapan perjalanan
trail disaat terjadi bencana alam sebagaimana
penjelasan kategori a) di atas atau ketika
membuka jalur evakuasi atau logistik di daerah
bencana. Namun tidak menutup kemungkinan
apabila motor trail diopeasikan pada bencana
point b) dan c).
3.1.2

Jenis Motor

Sebelum melakukan persiapan lebih lanjut,
alangkah bijaknya apabila seorang motoris trail
memahami jenis serta karakteristik dari motor
trail itu sendiri. Motor trail yang di Indonesia
beredar di Indonesia memiliki varian sangat
beragam baik jenis, merk dan lain sebagainya,
ada yang berjenis 4 tak, 2 tak dan juga jenis
build up atau special engine.
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Berikut contoh model motor trail:

Gambar 1: Keterangan contoh motor 4 tak

Gambar 2: Keterangan contoh motor 2 tak

Gambar 3: Keterangan contoh motor build up
atau special engine
Perbedaan mendasar antara motor 4 tak (4
stroke) dan 2 tak (2 stroke) ialah penggunaan
oli samping dan kemampuan akselerasi
(acceleration) pada kedua jenis motor tersebut.
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Sedangkan perbedaan secara keseluruhan
contoh-contoh diatas terletak pada cc (cubic
centimeter) atau volume silinder mesin dalam
memberikan tenaga pada masing-masing
motor diatas, juga ukuran ban orisinil.
•
Contoh motor 4 tak Gambar 1 ialah KLX
merupakan motor dual sport
yang
dikeluarkan perusahaan motor Kawasaki
memiliki varian kapasitas silinder 150cc
dan 250cc (250cc termasuk kelas build
up karena memilki tenaga yang besar).
KLX
150cc merupakan Motor yang
memudahkan motoris berkendara di
segala
medan,
sporty,
bersensasi
petualang, dan ekstrim style. Dilengkapi
performa mesin, kestabilan, akselerasi
tiada duanya serta suspensi yang
nyaman. Perbedaan mendasar dengan
motor 2 tak ialah motor Trail berjenis
4 tak tidak membutuhkan oli samping
dalam opersionalnya.
•
Contoh motor 2 tak Gambar 2 ialah TS
(Trail Sport) merupakan motor dual sport
yang dikeluarkan perusahaan motor
Suzuki dengan kapasitas silinder 125cc,
terakhir dipasarkan di Indonesia tahun
2005 setelah itu tidak dipasarkan lagi oleh
perusahaan tersebut. Sempat menjadi
kendaraan
dinas
instansi-instansi
pemerintahan dan operasional lapangan.
Perbedaan mendasar dengan motor
4 tak ialah motor trail berjenis 2 tak
membutuhkan
oli
samping
dalam
opersionalnya namun untuk penggunaan
di lapangan kelincahan dan daya tahanya
telah sangat teruji.
•
Contoh motor build up yang merupakan
konotasi dari motor import notabene
secara
lengkap
dirakit
(complety
assembling) di luar negeri, dan biasanya
tidak memiliki surat-surat lengkap seperti
STNK dan BPKB. Gambar 3 ialah KTM
yang dikeluarkan oleh perusahaan motor
KTM Sportmotorcycle AG asal Austria
yang biasanya memiliki torsi tenaga yang
besar dan peruntukannya terbatas pada
hobby atau balap. Sedangkan istilah
motor trail special engine biasanya
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diperuntukan bagi motor kompetisi atau
motocross. Dinamakan special engine
karena bagian (part) dan mesin yang
digunakan merupakan komponen special
yang tidak diproduksi secara massal
seperti motor trail dual sport.
Dari penjelasan ketiga jenis motor diatas,
penggunaan motor 2 tak atau 4 tak yang
berjenis dual sport secara umum cocok untuk
digunakan dalam aktivitas kebencanaan karena
dari segi kemampuan serta memiliki perawatan
tidak serumit dengan motor trail build up atau
special engine.
3.1.3

Persiapan

Bagian selanjutnya, yakni panduan
persiapan sebagai elemen penting bagi
perhimpunan kebencanaan dalam melakukan
tindakan yang meningkatkan keselamatan dan
membuka akses untuk bekerja guna kegiatan
di lapangan. Penggunaan motor trail pada
ranah kebencanaan telah sering kita jumpai,
baik perwakilan TRABAS sendiri maupun oleh
motoris instansi-instansi kebencanaan dengan
persiapan dan tujuan yang berbeda.
Dalam melakukan perjalanan kebencanaan
seorang motoris trail harus memperhatikan
beberapa hal agar kelak dalam melaksanakan
tugas kebencanaan tidak mengalami masalah,
baik motoris itu sendiri, motor yang digunakan,
maupun medan yang ditempuh. Penekanan
yang penulis sampaikan ialah pentingnya
kenyamanan dan keselamatan pada saat di
perjalanan.

•
•

plysheet, kompor lapangan, webbing,
pisau lipat, peluit penjernih air, headlamp,
plastik dan tali).
Perlengkapan motor (Tang, obeng - dan
+, kunci-kunci 8, 10, 11, 12, 14, kunci
Inggris, kunci busi)
Perlengkapan suku cadang (busi, koil,
CDI, spul, sambungan rantai, kabel gas,
kopling dan rem, selotip listrik, ban
dalam).

Usahakan perlengkapan pribadi terbungkus
rapih dan jangan sampai baju ganti yang
dibawa basah ketika dalam keadaan cuaca
hujan, diharapkan membawa barang yang tidak
mengganggu pergerakan kenyamanan motoris
selama berkendara.
Bagaimanapun persiapan (preparation)
merupakan faktor penting dalam setiap
kegiatan kebencanaan, terutama bagi seorang
pelaksana kebencanaan atau motoris trail di
bidang kebencanaan. Catatan yang harus
selalu diperhatikan ialah siapkan diri dan
kendaraan akan hal terburuk yang bisa terjadi
selama perjalanan atau pun di lapangan.“takdir
bukan sesuatu yang bisa kita lawan, namun
dapat kita persiapkan”
Dilanjut dengan standar
penggunaan
pakaian lapangan motoris trail.

3.1.3.1 Persiapan umum seorang motoris
bidang kebencanaan meliputi :
•
•
•

Perhatikan kesiapan ﬁsik baik jasmani dan
rohani meliputi kebugaran, kesehatan ﬁsik
dan mental motoris.
Perlengkapan pribadi (baju ganti, baju
tidur, alat mandi, jas hujan, makanan
secukupnya).
Perlengkapan lapangan (Tas carrier, GPS,
alat komunikasi HT, obat-obatan dan P3K,

Gambar 4
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Penggunaan pakaian lapangan sebisa
mungkin terbuat dari bahan yang cepat kering
seperti kemeja ripstock atau kemeja lapangan
dan celana PDL.
Disarankan mengunakan Helm Full Face,
mengunakan Sarung Tangan (disarankan
yang ada pelindung kerasnya / hard protector),
berlaku untuk rider.
Standar sepatu tertutup hingga tumit atau
boot, mengunakan Jaket yang tahan terhadap
terpaan angin (wind breaker) atau mengunakan
rompi tambahan, berlaku untuk rider.
Catatan usahakan penggunaan pakaian,
helm, dan sepatu meningkatkan kenyamanan
dan keamanan Anda selama berkendara
bukan mempersulit dalam pergerakan dan
kenyamanan anda selama berkendara.
3.1.3.2 Persiapan
Umum
Motor
di Bidang Kebencanaan

Saringan udara.
Busi serta pengapian.
Menurut para ahli otomotif, ban kempes
dapat menyebabkan dinding ban tertekuk
sedemikian
rupa,
sehingga
akan
meningkatkan panas dalam ban yang
pada akhirnya menyebabkan terjadinya
pecah ban. Selain itu, ban kempes
juga dapat menyebabkan ban menjadi
lebih cepat aus yang akan berakibat
mengurangi
kemampuan
handling
(pengendalian) terlebih bahaya tergelincir
di lintasan licin dan daya angkut, serta
meningkatkan konsumsi bahan bakar.

a.

Efektiﬁtas Penggunaan
Kendaraan Bermotor Trail

Box

pada

Trail

Cek kendaraan sebelum kendaraan
digunakan pastikan pemeriksaan penting
seperti bahan bakar, oli, kondisi tekanan ban
dan rantai dalam keadaan baik.
Bagian sepeda motor yang harus
diperhatikan sebelum menjalankan kendaraan
adalah:
a) Tangki bahan bakar : Bensin yang kurang
dapat berakibat pada matinya mesin dan
akan menghambat perjalanan.
b) Oli mesin : Fungsi oli mesin atau oli
samping diciptakan sebagai bahan
pelumas agar mesin berjalan mulus dan
bebas gangguan dan kurangnya oli mesin
pada
kendaraan
bermotor
akan
menyebabkan kendaraan cepat panas
dan berakibat tidak baik pada kendaraan
seperti berhenti di perjalanan karena over
heat.
c) Kabel-kabel rem, kopling dan gas.
d) Pengoperasian tuas-tuas rem, kopling,
dan perseneling.
e) Rantai serta gir depan maupun belakang :
Rantai yang tidak baik berpotensi rantai
putus dan berisik disaat kendaraan
sedang melaju.
f) Jari-jari roda.
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g)
h)
i)

Gambar 5
Menurut Komarudin, Efektivitas adalah
pencapaian tujuan secara tepat atau memilih
tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian
alternatif atau pilihan cara dan menentukan
pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektiﬁtas
bisa juga diartikan sebagai pengukuran
keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan
yang telah ditentukan.
Gambar
4
merupakan
kendaraan
operasional
di
bidang
kebencanaan
yang digunakan BNPB (Badan Nasional
Penanggulangan Bencana) dalam menjangkau
daerah-daerah bencana.
Dengan tidak mengurangi rasa hormat
penulis terhadap BNPB, namun dalam
melakukan perjalanan motor trail di bidang
kebencanaan penulis berpendapat apabila
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penggunaan box di belakang motor sangat
tidak efektif dari segi penggunaan baik
kegiatan adventure maupun kebencanaan,
alasan penulis dan bersama rekan-rekan
narasumber melihat karena baik segi kapasitas
yang terbatas dan dikhawatirkan mengganggu
keseimbangan motoris itu sendiri, terlebih
bahan yang digunakan berbahan keras. Dan
akan salah penggunaan apabila diterapkan
pada motor trail, karena penggunaan jenis box
lebih banyak digunakan oleh motor berjenis
motor touring atau kegiatan motor di jalan
raya.
Meski demikian semua pilihan penggunaan
aksesori motor trail penulis kembalikan kepada
penggunanya sendiri, karena pemasangan
box seperti pada gambar 4 penulis yakin telah
melalui proses panjang, yang terpenting ialah
kenyamanan yang dirasakan motoris sendiri.
Meski demikian penulis dan narasumber lebih
merekomendasikan kepada penggunaan tas
seperti gambar 6 di bawah ini.

•
•

•

perhatikan komposisi penataan barang
didalam tas carrier. Bagian paling bawah
di usahakan di isi dengan peralatan
atau perlengkapan pribadi yang anda
bawa. Kemudian bagian tengah di isi oleh
barang terberat, dan bagian atas di isi
oleh barang yang sering anda gunakan
dan memiliki bobot yang ringan.
Kapasitas yang dimiliki lebih dari box
diatas.
Dan penggunaannya tepat dibelakang
motoris itu sendiri, sebisa mungkin
apabila menggunakan tas ini posisi bawah
tas menyentuh dengan jok kendaraan
anda agar beban yang dibawa tertopang
oleh motor.
Dari segi eﬁsiensi, jelas penggunaan tas
lebih baik karena dapat memuat
banyak barang yang akan dibawa
termasuk
perlengkapan
pribadi,
perlengkapan lapangan, serta suku
cadangan beserta kunci-kunci dan
sebagainya di bandingkan dengan
penggunaan box yang terpasang di motor
meski box tersebut dapat di bongkar
pasang.

3.1.4

Gambar 6
•

Gambar 6 ialah Tas yang biasa digunakan
oleh para pendaki gunung yang biasa
disebut dengan carrier yang memiliki
kapasitas
yang
bermacam-macam
sesuai dengan kebutuhan. Namun penulis
merekomendasikan ukuran 50 liter, dan

Pengetahuan
Lapangan

Dasar

Medan

di

Setelah mengupas sedikit mengenai
persiapan seorang motoris, dilanjut dengan
pengetahuan dasar medan di lapangan yang
bertujuan agar pengendara dan sepeda
motornya memahami karakteristik motor dan
siap pada medan yang akan ditempuh. Mengikuti
irama laju sepeda motor membutuhkan
penguasaan secara optimal ketika melalui jalan
yang berbatu, licin, basah, berpasir, berjalur
maupun berlumpur.
Mengemudikan motor trail di lintasan
offroad sangat berbeda dengan berjalan di
lintasan jalan raya dan ini adalah beberapa
tips untuk membantu anda menghadapi
berbagai rintangan dan kondisi jalan/alam yang
mungkin ditemukan dengan tetap berusaha
meminimalkan tekanan terhadap alam dan
menghemat tenaga anda.
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A. Lintasan jalan Raya
• Dalam melintasi jalan raya seorang
motoris trail harus memperhatikan berat
barang yang dibawa dan pengendara
harus berhati-hati selama dalam
perjalanan di jalan raya, yang perlu
diperhatikan jalan raya bukan milik anda,
jangan bertingkah sembrono dalam
melintasi jalan raya, boleh kencang tapi
tetap mengikuti unsur-unsur safety
riding dan ingat untuk selalu santun
di jalan raya.
B. Lintasan jalan desa
• Terkadang kita terpaksa melintasi
perkampungan untuk menuju daerah
yang kita kunjungi. Minta ijin dan berilah
salam pada penduduk yang kita temui.
Jalan perlahan ketika memasuki
perkampungan.
Tunjukan
bahwa
kita adalah orang yang santun.
Berilah jalan pada pengemudi dari arah
berlawanan yang datang dari sebelah
atas atau kendaraan yang ingin
menyusul anda.
• Usahakan kebisingan dan debu yang
ditimbulkan dari aktiﬁtas anda tetap
rendah.
• Apabila menemukan sungai, arungi
sungai
hanya
pada
tempat
pengarungan. Mengendarai kendaraan
sepanjang alur sungai mengganggu
habitat dan aliran air serta dapat
merusak kendaraan.
• Ketika bertemu dengan rombongan
ternak yang melintas. Bergerak ke tepi
jalan dan berhenti. Jangan membuat
ternak kaget dengan bergerak tiba-tiba
atau
memainkan
gas.
Bila
memungkinkan, matikan mesin.
• Melintas hanya di tempat yang
diijinkan dan tetap berada di jalur
lintasan. Jangan membuat jalur potong
atau lintasan baru. Orang lain dapat
berﬁkir untuk berbuat yang sama
dan akhirnya berujung pada lintasan
yang kusut dan rusak.
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C. Lintasan Licin
• Banyak pengendara motor berpendapat
bahwa membuka gas lebih besar akan
membantu melewati lintasan yang licin
atau basah. Seringkali yang tepat adalah
kebalikannya, karena roda yang spin
dengan kencang tidak memiliki traksi
yang baik terhadap tanah.
• Akan lebih baik bila menggunakan gigi
menengah
atau
tinggi
(untuk
menghindari lonjakan putaran mesin)
dan buka gas secukupnya dengan
halus sampai mendapatkan putaran
yang
tepat
agar
roda
dapat
menemukan traksi terbaiknya pada
tanah.
• Pada lintasan licin sekaligus menanjak,
seringkali juga dibutuhkan momentum
atau awalan yang baik. Bila tersangkut di
tanjakan, jangan ragu untuk mundur
sedikit dan memulai lagi dari awal.
Apabila usaha itupun tidak berhasil
jangan ragu meminta bantuan rekan
anda untuk menariknya. Spin roda yang
berlebihan di tengah tanjakan hanya
akan membuat alur rel baru yang
menyulitkan rekan seperjalanan anda
dan membuat alam menderita.
• Pada lintasan menurun dan licin gunakan
gigi rendah dan mesin tetap hidup
manfaatkan
kemampuan
engine
break biarkan roda tetap berputar
dengan
sangat
pelan
bantu
keseimbangan dengan menurunkan
kaki dan jaga jarak dengan rekan
didepan jika roda terkunci (tidak
berputar) mengakibatkan kendaraan
melucur
dengan
cepat,
apabila
diperlukan mintalah bantuan teman
seperjalanan
menahan
dari
belakang
dengan
menggunakan
webbing.
D. Air dan Sungai
• Motor yang dipacu kencang ketika
melintasi sungai akan mengaduk-aduk
dasar sungai dan mengeruhkan
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•

•

•

•

•

•

E.

aliran air. Selain membuat ikan
dan kehidupan air sulit bernafas dan
mencari makan, air yang keruh seringkali
mencemari
sumber
air
bagi
penduduk yang memanfaatkannya.
Selain itu, melintasi sungai dengan laju
membuka kemungkinan yang lebih
besar
untuk
air
memasuki
sistem
kelistrikan,
bahan
bakar
dan suplai udara, yang dapat membuat
mesin anda kemasukan air dan mati.
Periksa ulang kondisi motor anda, cek
sistem kelistrikan, tutup tangki bensin,
saringan udara dan saluran buang
sebelum melintas sungai.
Melintas hanya di tempat yang tersedia
atau pada tempat dimana aliran air
berpotongan langsung dengan lintasan
jalan. Selalu periksa ketinggian air, arah
aliran, besar aliran dan bentuk dasar
sungai sebelum melintas.
Jalan perlahan-lahan dalam kecepatan
tetap, waspada terhadap batu dibawah
air atau rintangan lain. Apabila anda
terjatuh, matikan mesin dengan segera
sebelum masuk ke dalam sungai guna
menghindari air masuk ke dalam mesin.
Perhatikan cuaca di hulu sungai,
seringkali aliran air sulit ditebak. Awan
mendung di hulu sungai harus membuat
anda ekstra hati-hati dalam melintas
karena banjir bandang dapat sewaktu
waktu terjadi. Konsultasikan dengan
penduduk sekitar mengenai pola aliran
di tempat anda melintas. Jangan ragu
untuk menunda pelintasan bila kondisi
tidak memungkinkan.
Bila melintas sungai di hilir dekat laut,
periksa juga arah dan frekuensi
gelombang air laut. Selain dapat
menimbulkan
hambatan
dalam
melintas, air laut juga sangat
korosif terhadap bahan bahan metal.

Pohon Tumbang
• Idealnya
pohon
tumbang
yang
merintangi jalan dapat disingkirkan.
Bila tidak, anda bisa melintas

di bawahnya bila tersedia
ruang
yang cukup, atau diatasnya bila
memungkinkan.
Hindari
tindakan
memutarinya, selain menyebabkan jalur
baru, juga menyebabkan kerusakan
lintasan.
• Bila anda terpaksa harus meloncati
pohon tersebut bila memungkinkan,
buka gas dan pindahkan bobot tubuh
ke
belakang
secukupnya
lalu
mengangkat ban depan kendaraan
anda diatas pohon. Kemudian dengan
momentum yang baik dan tepat, ban
belakang dapat melewati pohon
tersebut. Berhati-hati untuk tidak
membuat alur ban yang dalam di
depan log kayu akibat kurang tepatnya
bukaan gas dan momentum. Bila tidak,
mungkin
anda
terpaksa
harus
mengeluarkan energi dan waktu
lebih
untuk
mengangkat
motor
melewati kayu tersebut. Latihlah dulu
hal ini.
F.

Jalur Ban dan Akar
• Tetap tenang dan konsentrasi. Jaga
kecepatan jangan terlalu tinggi untuk
memudahkan
reaksi
terhadap
perubahan
alur
bekas
ban
kendaraan yang tiba-tiba.
• Lihat kedepan dan kendalikan gas
dengan halus. Hindari membuat alur
ban
baru
atau
memperdalam
alur yang sudah ada.
• Akar pohon yang terlihat diatas tanah
biasanya sangat licin, usahakan
mengambil kemudi dari arah yang
berpotongan tegak lurus dengan arah
akar. Melintas dengan cara menyerong
akan menyulitkan traksi dan dapat
mengakibatkan terpelesetnya motor
dan kecelakaan.

G. Batu
• Kondisi jalan berbatu seperti banyak
ditemukan pada lintasan jalan milik
perkebunan adalah jalan yang menuntut
konsentrasi tinggi dan performa
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kendaraan yang baik. Periksa sistem
suspensi dan kaki-kaki motor anda,
pastikan semua bekerja dengan baik
dan
terikat
dengan
kencang
sebelum dan sesudah melewati
lintasan ini.
• Kendarai motor anda dengan posisi
berdiri jika memungkinkan untuk
mengurangi guncangan pada tubuh
anda.
H. Pasir
• Rileks sembari tetap memegang erat
kemudi kendaraan. Pandangan jauh
kedepan
untuk
mengantisipasi
munculnya rintangan. Duduk atau
berdiri di jok anda dengan sebagian
berat tubuh berada di belakang. Jepitkan
kedua paha pada tangki kendaraan
dengan santai tapi cukup kuat
untuk menjaga kestabilan Hindari
menutup gas dengan tiba-tiba untuk
menjaga kemungkinan ban depan
tergelincir.
• Menutup gas kendaraan secara halus
pada lintasan pasir memiliki efek
pengereman dan dapat memperlambat
laju kendaraan.
• Jangan mengemudi dalam kecepatan
tinggi pada kondisi cuaca yang
membuat
pandangan
terbatas.
Perhatikan
juga
daerah
yang
berpasir
tebal
yang
dapat
menyebabkan ban menukik dan
hilang kendali.
I.
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Hutan dan Jalan Setapak
• Adalah sangat mudah menemukan
lintasan hutan basah berlumpur di sekitar
kita karena kondisi iklim dan banyaknya
curah hujan. Lintasan hutan sepatutnya
mendapat perhatian yang lebih karena
membutuhkan
perlindungan
yang
khusus, misalnya pada lintasan
yang memiliki tanah gembur dan
kondisi menanjak langkah terbaik adalah
tidak melintas sama sekali karena
degradasi yang ditimbulkan oleh

kendaraan
bisa
sangat
cepat
karena jika dilintasipun sangat sulit untuk
mendapatkan
traksi
pada
roda
kendaraan.
• Kenali peraturan yang ada, kawasan
hutan dan kawasan konservasi memiliki
aturan-aturan sendiri.
• Bila anda terpaksa melintas jalan setapak
kampung, mintalah ijin terlebih dahulu
pada penduduk sekitar.
• Jalan perlahan-lahan, banyak jalan
jalan setapak memiliki kelokan yang
tajam dan seringkali jalan yang dibuat
masyarakat bersebelahan dengan
jurang dan lubang-lubang atau tunggul
sisa penebangan yang tidak terlihat
karena tertutup rerumputan. Dengan
mengatur kecepatan, antisipasi dapat
lebih cepat dilakukan.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Penggunaan kendaraan dalam operasional
di bidang kebencanaan sangat diperlukan
mengingat permasalahan mendasar ialah
eﬁsiensi waktu dalam menjangkau daerah atau
tempat yang didera bencana. Seorang relawan
dapat menjangkau lokasi bencana dengan
runutan mobil, jika sudah tidak memungkinkan
dilanjutkan dengan motor, dan kemudian
tahapan akhir ialah menempuh dengan
berjalan. Kesimpulan penulis melihat apabila
penggunaan motor terutama penggunaan
motor trail di bidang kebencanaan penulis
anggap sangat logis karena jenis motor trail
terutama yang berjenis trail dual sport sangat
relevan digunakan sebagai moda transportasi
bagi seorang relawan dalam menjangkau
daerah bencana apabila mengacu kepada
eﬁsiensi waktu serta kesiapsiagaan sebagai
mana ﬁlosoﬁ seorang relawan kebencanaan.
Pembangunan wawasan seputar standar
persiapan seorang motoris trail sangat logis
mengingat kebutuhannya sangat diperlukan,
namun wawasan tentang penggunaan motor
trail di bidang kebencanaan secara tulisan
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masih sangat minim ditemui baik standar
baku motoris trail dibidang kebencanaan
sebagaimana yang telah digambarkan diatas
meliputi klasiﬁkasi bencana, jenis motor trail,
persiapan pemahaman seorang motoris trail,
masih harus terus dikembangkan sebagai
wawasan atau pengetahuan standar para
petugas motor trail di lapangan, agar tidak
terjadi permasalahan perihal persiapan dan
kesiapan relawan trail dilapangan.
Semoga paparan penulis dapat berguna
bagi setiap pihak terkait baik pelaksana maupun
pemerhati trail di bidang kebencanaan, maka
dari pembangunan wawasan tentang persiapan
merupakan kunci utama disaat bertugas
dilapangan.
Analisis penulis memang tetap menangkap
beberapa kekurangan, yang terburuk dari
asumsi eksplisit dan implisit penggunaan motor
trail dibidang kebencanaan, bagaimanapun
juga Bencana alam sebagai peristiwa alam
dapat terjadi setiap saat dimana saja dan kapan
saja, disamping menimbulkan kerugian material
dan inmaterial bagi kehidupan masyarakat,
maka dari itu harapan kecil semoga dengan
adanya jurnal ini sedikit memberi wawasan
bagi para pemerhati atau pelaksana di bidang
kebencanaan.

trail di bidang kebencanaan lainnya yang
tertarik melakukan penelitian serupa bisa
menggunakan
pendekatan
metode
penelitian lain dalam menganalisis
permasalahan yang diteliti.
4.2.2. Saran Praktis
1.

2.

3.

Dari pandangan penulis pengembangan
pedoman panduan persiapan penggunaan
motor trail di bidang kebencanaan
diharapkan mampu menjadi acuan dasar
para motoris trail dibidang kebencanaan
tidak terbatas kepada anggota-anggota
trabas tapi kepada cakupan yang lebih
luas baik pemerhati dan pelaksanaan
lapangan
dengan
menggunakan
kendaraan bermotor berjenis trail.
Untuk selanjutnya lebih disarankan dalam
menjalankan tugas atau aktiﬁtas motor
trail di bidang kebencanaan dengan
mengikut sertakan minimalkan 2 motoris.
Diharapkan dengan adanya pedoman
persiapan penggunaan motor trail di
bidang kebencanaan mampu melahirkan
tim motoris yang tangguh dalam
menjelajahi daerah-daerah bencana yang
sulit dijangkau.

4.2. Saran

UCAPAN TERIMA KASIH

4.2.1. Saran Teoritis

Puji syukur allhamdullilah kehadirat
Allah SWT, akhirnya pengerjaan jurnal ilmiah
ini selesai juga. Tidak lupa pada proses
penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat
banyak bantuan dari berbagai pihak, secara
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena
itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
•
Orang tua penulis yang tetap senantiasa
mendukung penulis dalam berbagai
aktivitas.
•
Bapak Yayan TRD selaku Ketua Umum
TRABAS periode 2012-2014.
•
Bapak Jerry Sigit selaku Ketua Harian
TRABAS periode 2012-2014.
•
Bapak Tjetje Sudrajat, S.H. selaku
Kordinator Bidang search and rescue

Penulis menyadari betul akan adanya
kelemahan-kelemahan dalam proses penelitian
ini. Oleh karena itu, ada sejumlah saran yang
ingin di berikan kepada penulis lain yang tertarik
dengan topik bahasan mengenai permasalahan
terkait, sehingga dapat memperbaiki penelitian
ini, yaitu:
1. Dalam
penelitian
ini,
penulis
menggunakan
pendekatan
metode
penelitian kualitatif deskriptif dengan
pembangunan data-data empiris yang
berasal dari narasumber kedalam sebuah
jurnal. Bagi penstudi bidang kebencanaan
dan pemerhati atau pelaksana motor

49

Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2, Tahun 2012

•

serta kebencanaan
2012- 2014.
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PEMODELAN KONDISI BANGUNAN CANDI BOROBUDUR
PASCA ERUPSI MERAPI DENGAN UAV-BASED FOTOGRAMETRI
Oleh:
Ruli Andaru, ST, M.Eng1, Dr. Catur Aries Rokhmana, ST, MT2
Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2, Tahun 2012, hal 1-13, 1 tabel.
Abstract
Borobudur Temple is one of the areas affected by volcanic ash from Merapi eruption.
In some places, the thickness of the ash reached 5cm. Cleanup activities conducted
by Borobudur Heritage Conservation Center (BKPB) to ensure the building of the
temple clean from volcanic ash. Acidic volcanic ash would have a negative impact
on the surface of the temple stones that cause brittleness, scrape the walls of the
temple reliefs and statues detail. Ministries of education and culture estimate takes
2 to 3 years for the restoration and revitalization of post-eruption of the temple. For
this purpose, BKPB requires monitoring and updating the current state of the surface
of the temple regularly and periodically, to monitor surface condition of the temple.
One method of monitoring and updating is using a low-cost aerial photography with a
vehicle UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Mapping with UAV technology has several
advantages, including operations easily, fast ini data acquisition, efﬁcient, and produce
high resolution aerial photographs.
For the purposes of monitoring Borobudur temple which has a large and high
dimensional, required model / type of UAV is appropriate. This study will assess
the application of unmanned vehicle (UAV) model Quadcopter for monitoring and
updating activities. The developed method is image-based modeling based on
photogrammetry. Quadcopter have an advantage capable of ﬂying in all directions,
on the air without foundation and move vertically and horizontally. With the ability
autonomouse, the plane moves to keep his balance itself so easy to operate and can
ﬂy reach out to various corners of the object. UAV capability is the perfect type for
purposes of monitoring and updating the Borobudur Temple.
The use of UAV technology with Quadcopter is capable to producing images with
a resolution of 10-30cm. For the entire temple area, produced 4-6 images that
overlaping each other. The results of the 3D visualization is able to modelling the
current state of the rock surface with major advantages that cover the entire area of
the temple and provide a high level of detail, especially for the details of the temple
top and the corners of the temple so that the surface condition of the stone temples
can be easily identiﬁcation.
Keywords: UAV (Unmanned Aerial Vehicle), photogrammetry, modelling conditions
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1.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pasca letusan Merapi, Oktober 2010,
Kawasan
Borobudur
termasuk
wilayah
yang parah terkena guyuran hujan abu
vulkanik. Melihat kondisi ini, Balai Konservasi
Peninggalan Borobudur
(BKPB) sebagai
institusi yang bertanggung jawab langsung
atas kelestarian Candi Borobudur mengambil
langkah-langkah penanganan.
Untuk keperluan ini, pihak BKPB
memerlukan pemodelan kondisi bangunan
candi guna monitoring dan updating secara
berkala, bahkan sampai level mingguan untuk
memudahkan identiﬁkasi tingkat kerusakan
permukaan batu-batu candi. Salah satu metode
monitoring dan updating berbiaya rendah
adalah dengan melakukan pemotretan udara
menggunakan wahana UAV (Unmanned Aerial
Vehicle)-based fotogrametri. Hakekat dari
sistem ini adalah penggunaan suatu wahana
udara (model aeromodelling) sebagai platform
pembawa kamera digital (sensor pencitraan)
untuk melakukan pekerjaan pemotretan
dari udara pada posisi eksposur yang telah
direncanakan (jalur terbang). Selanjutnya dari
foto udara tersebut dapat diproses secara
fotogrametrik menjadi data spasial seperti citra
ortofoto, data elevasi digital, pengukuran bentuk
dan dimensi, dan lain-lain. Pemetaan dengan
teknologi UAV memiliki beberapa kelebihan,
antara lain kemudahan dalam operasional
lapangan, akuisisi data yang cepat dan eﬁsien,
serta hasil foto udara resolusi tinggi.
Untuk keperluan monitoring Candi
Borobudur yang mempunyai dimensi besar dan
tinggi, diperlukan model/jenis.
UAV yang tepat, penelitian ini akan
mengkaji aplikasi wahana pesawat tanpa
awak (UAV) model Quadcopter untuk kegiatan
monitoring dan updating. Metode yang
dikembangkan adalah metode image-based
modeling berbasis photogrammetry. UAV
jenis Quadcopter memiliki kelebihan mampu
terbang ke segala arah, mengudara tanpa
landasan dan bergerak secara vertikal dan
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horizontal dengan sangat smooth. Dengan
kemampuan autonomouse, pesawat bergerak
menjaga keseimbangannya sendiri sehingga
mudah dioperasikan baik untuk moving, mulai
terbang (take off) sampai dengan pendaratan.
Kemampuan moving yang smooth dan bisa
terbang menjangkau ke berbagai sudut obyek
menjadikan wahana UAV jenis ini sangat tepat
untuk keperluan pemodelan kondisi terkini
permukaan batuan candi dimana mempunyai
struktur bangunan yang bertingkat dan
kompleks.
Saurbier, M 2010 dalam penelitiannya
mengaplikasikan UAV untuk dokumentasi
pemugaran bangunan arkeologi di Peru dan
Maya site Honduras. Kelebihan UAV adalah
waktu akuisisi data lapangan yang relatif singkat,
dan terbukti mampu menggantikan pengukuran
tradisional dengan meteran ataupun metode
tachymeter. UAV yang digunakan adalah jenis
Surveycopter 1B dengan 2 buah engine dan
jenis Quadcopter MD 4-100. Sensor kamera
yang digunakan adalah Panasonic Lumix
FX35 dengan resolusi spasial 2-3cm. Proses
akuisisi data dimulai dengan merencanakan
jalur terbang yang dikontrol secara real time
berdasarkan posisi GPS. Model surface digital
(DSM) diproduksi pada resolusi spasial 2cm.
Foto udara yang dihasilkan mampu untuk
memproduksi orthophoto dengan footprint
sampai 0,8cm.
Patias, P 2009, melakukan penelitian
tentang dokumentasi fotogrametri di Keros
Island, Cylades. Fokus penelitian adalah pada
usabilitas UAV untuk memproduksi orthoimage
resolusi tinggi, interpretasi obyek, deteksi dan
pengukuran feature arkeologi serta produksi
DTM (Digital Terrain Model). Model UAV yang
digunakan adalah RC-Helicopter dengan
sensor kamera 10 Mpixel Canon EOS D400.
Kontrol manuver UAV dilakukan melalui RF
transmitter menggunakan video yang dipasang
pada badan pesawat. Hasil pemotretan udara
dengan UAV ini mampu untuk memproduksi
skala 1;500.
Dari beberapa tinjauan pustaka diatas,
bisa disimpulkan bahwa UAV terbukti bisa
diaplikasikan untuk bidang arkeologi, utamanya
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untuk monitoring dan dokumentasi bangunan
arkeologi. Bertolak dari hasil penelitian
sebelumnya, penulis berpendapat bahwa
aplikasi UAV sangat tepat digunakan untuk
pemodelan kondisi bangunan candi Borobudur
pasca erupsi Merapi. Hal ini diperkuat dengan
kebutuhan BKPB dalam kerangka pemulihan
dan revitasilasi Candi Borobudur dimana
memerlukan proses monitoring dan updating
kondisi permukaan candi secara rutin dan
berkala.
1.2.

kemampuan jangkauan sistem kendali jarak
jauhnya yang umumnya < 3km (Rokhmana,
2010)
Penelitian ini akan menggunakan UAV
jenis quadcopter, juga disebut quadricopters
atau quadrotors. Quadcopter merupakan
pesawat eoromodelling jenis helikopter
berkerangka besi yang ditopang dengan empat
cabang baling-baling (gambar 1).

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:
1. Pemodelan kondisi bangunan Candi
Borobudur pasca erupsi Merapi guna
monitoring kerusakan permukaan candi
menggunakan
teknologi
UAV-based
fotogrametri
2. Mengkaji usabilitas hasil pemodelan
teknologi UAV bagi BKPB dalam
kerangka pemulihan dan revitalisasi
kompleks
candi
Borobudur
pasca
erupsi Merapi.
2.

METODOLOGI

2.1.

Landasan Teori

2.1.1. UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
UAV
terkadang
disebut
sebagai
“Remotely Piloted Vehicle” atau dengan kata
lain, pesawat terbang tanpa awak. UAV mampu
membawa kamera, sensor, alat komunikasi
dan beberapa peralatan lain yang berfungsi
untuk penginderaan jauh, mencakup sensor
spektrum elektromagnetik, sensor biologis, dan
sensor kimia serta untuk kegiatan intelligence,
surveillance,
dan reconnaissance (ISR).
Sistem UAV-based fotogrametri memiliki
kemampuan produksi yang hampir sama
dengan penggunaan citra foto udara standar.
Perbedaannya terletak pada kemampuan
cakupan volume luas wilayah yang terbatas.
Batasan cakupan wilayah sesuai dengan

Gambar 1. UAV Quadcopter
Kelebihan utama Quadcopter adalah
mampu terbang ke segala arah, mengudara
tanpa landasan dan bergerak secara vertikal
dan horizontal dengan sangat smooth. Dengan
kemampuan autonomouse, pesawat bergerak
menjaga keseimbangannya sendiri sehingga
mudah dioperasikan baik untuk moving, mulai
terbang (take off) sampai dengan pendaratan.
Kemampuan moving sangat smooth dan bisa
terbang menjangkau ke berbagai sudut obyek,
atau bahkan diam diatas obyek tertentu.
2.1.2. Instrumentasi Sistem Pemotretan
Udara
Sistem pemotretan udara terdiri dari
dua bagian, yaitu sistem pada pesawat RC
dan sistem pada ground station. Sistem pada
pesawat RC antara lain berupa perangkat bantu
navigasi dan perangkat pemotretan udara.
Instalasi perangkat yang digunakan dalam
pemotretan udara pada pesawat RC bisa dilihat
pada gambar 2.
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2.1.4. Pemodelan obyek

Gambar 2. Instrumentasi pemotretan UAV
2.1.3. Fotogrametri
Fotogrametri merupakan seni, ilmu,
dan teknologi perolehan informasi tentang
obyek ﬁsik dan lingkungan melalui proses
perekaman, pengukuran, dan
penafsiran
foto udara (Thomson dan Gruner, 1980).
Istilah Fotogrametri berasal dari kata
photos (=sinar), gramma (=sesuatu yang
tergambar) dan metron (=mengukur). Secara
sederhana maka fotogrametri dapat diartikan
sebagai “pengukuran secara graﬁs dengan
menggunakan sinar”. Dari deﬁnisi tersebut
dapat dimengerti bahwa fotogrametri meliputi
(Wolf, 1983) :
- Perekaman obyek (pemotretan)
- Pengukuran gambar obyek pada foto udara
- Pemotretan
hasil
ukuran
untuk
dijadikan bentuk yang bermanfaat (Peta).
Dari pemotretan udara diperoleh
data berupa foto udara. Beberapa foto
yang bertampalan bisa diproses lebih lanjut
menghasilkan sebuah model tiga dimensi, yaitu
sekumpulan titik-titik tiga dimensi (X,Y, Z) yang
dapat merepresentasikan suatu obyek. Fotofoto ini kemudian diorientasikan satu dengan
yang lainnya, sehingga model 3D bisa dibentuk
pada areal yang saling bertampalan.
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Pemodelan suatu obyek bisa divisualkan
dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Objek
tiga dimensi (3D) merupakan suatu objek yang
direpresentasikan dengan ukuran panjang,
lebar, dan tinggi. Data objek tiga dimensi secara
spasial umumnya diperoleh dari suatu teknik
pengukuran dengan menggunakan peralatan
dalam pekerjaan pemetaan, yang di dalamnya
terdapat titik-titik detail yang terdeﬁnisi dalam
sistem koordinat. Data tiga dimensi sangat
membantu untuk memodelkan objek-objek
yang memiliki tingkat kompleksitas yang
tinggi karena apabila direpresentasikan dalam
bentuk dua dimensi (2D) maka objek tersebut
akan mengalami banyak kehilangan informasi.
Salah satu metode untuk pemodelan 3D adalah
dengan metode image based modelling (IBM).
Metode IBM menggunakan teknik fotogrametri
jarak dekat dimana obyek difoto pada arah yang
berbeda dan saling bertampalan. Foto-foto ini
kemudian diorientasikan satu dengan yang
lainnya, sehingga model 3D bisa dibentuk pada
areal yang saling bertampalan. IBM banyak
digunakan untuk pembentukan geometric
surface pada obyek arsitektural atau pemodelan
kota (Romendino, 2006). Metode passive IBM
memperoleh ukuran 3D dari satu atau beberapa
station pemotretan menggunakan model
projective geometry atau perspektif kamera.
Metode ini sangat efektif dan berbiaya rendah.
Secara umum modelling dilakukan melalui 3
tahap utama; (1) Pemotretan. (2) Penentuan
orientasi dalam dan orientasi luar pada masingmasing foto (3) referencing feature interest
pada foto dan penentuan koordinat untuk titiktitik yang diukur.
2.2. Alat dan Bahan
Peralatan dan bahan yang dipergunakan
pada penelitian ini adalah:
1.
Pesawat UAV jenis Quadcopter
2.
Kamera LUMIX Panasonic sebagai
sensor
3.
FMA Co-Pilot II, stabilizer pergerakan
wahana
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4.
5.
6.

7.
2.3.

OSD pro dan eLogger (Eagle tree
ﬂight system) perangkat navigasi
berdasar pengamatan GPS
Batrai Lithium Polimer 11,1 Volt 3000
MA,
sebagai
sumber
tenaga
pesawat
Seperangkat
laptop
dengan
spesiﬁkasi prosesor Intel Centrino
Core 2 duo T5670, memori 2 GB dan
kapasitas penyimpanan 120 GB.
Remote
control
Futaba,
untuk
pengendalian pesawat
Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun
waktu 6 bulan (Maret – Agustus 2010) dengan
lokasi penelitian adalah kompleks candi
Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
2.4.

Cara penelitian

2.4.1. Perakitan Wahana Quadcopter
Sebelum pekerjaan lapangan dimulai,
tahapan awal adalah perakitan wahana UAV
Quadcopter. Perakitan wahana terdiri atas
beberapa tahapan penyediaan bahan/spare
part, perakitan, pemrograman, uji sensor dan
test ﬂigt. Bahan/spare part sebagian besar
diimport dari luar negeri, sedangkan untuk
bahan lokal dikhususkan untuk kerangka dan
sistem landing. Quadcopter mempunyai ukuran
dan dimensi yang khusus sehingga proses
perakitan dan penyediaan bahan harus sesuai
dengan spesiﬁkasi.

Gambar 3. Perakitan Wahana Quadcopter

Setelah proses perakitan selesai,
dilakukan
tahapan
pemograman,
yaitu
untuk mengkoneksikan sensor-sensor yang
ada dan untuk mengkalibrasi sistem gyro
(keseimbangan) pada wahana. Tahapan
test ﬂight biasanya tidak menemui kendala,
sepanjang spesiﬁkasi dan pemograman
dilakukan dengan benar. Tahapan yang paling
sulit adalah pada uji sensor (kamera) dimana
secara umum getaran yang dihasilkan dari
baling-baling sangat mempengaruhi hasil foto,
sehingga perlu di design agar efek getaran bisa
diminimalkan.
2.4.2. Survei pendahuluan
Survei pendahuluan adalah pekerjaan
awal sebelum dilakukan pemotretan dengan
tujuan untuk mengetahui lokasi obyek yang
akan diukur dan kondisi di sekitarnya. Dalam
melakukan survei pendahuluan dibuat sket awal
yang merupakan gambaran dari lokasi objek dan
kondisi daerah di sekitarnya yang merupakan
hasil dari pengamatan sementara. Dari hasil
survei ini dapat ditentukan perlengkapan
pendukung selain alat ukur utama yang dibawa,
yaitu estimasi waktu, jumlah personil, dan
peralatan pendukung yang akan diperlukan
selama proses pengambilan data di lapangan.
2.4.3. Perencanaan akuisisi data
Tahapan yang dilakukan sebelum
pelaksanaan pemotretan udara menggunakan
pesawat UAV antara lain:
1.
Pre ﬂight check. Pemeriksaan seluruh
fungsi komponen pemotretan udara
baik di atas pesawat UAV dan perangkat
di ground station sebelum digunakan
untuk pemotretan udara.
2.
Kondisi cuaca. Cuaca pada saat
pelaksanaan pemotretan udara sangat
berpengaruh terhadap proses akuisisi
maupun hasil pemotretan.
3.
Perencanaan jalur. Perlu direncanakan
jalur
arah
pergerakan
pesawat
selama pemotretan sehingga semua
obyek kajian bisa ter-cover seluruhnya.
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Perencanaan jalur ini juga berfungsi untuk
menghindari area yang blank (tidak
terpotret).
2.4.4. Pemotretan Udara
Pemotretan wilayah candi Borobudur
dilakukan pada ketinggian 100-300m. Untuk
lokasi/detil candi yang memerlukan tingkat
ketajaman tinggi maka pemotretan dilakukan
pada ketinggian rendah. UAV jenis Quadcopter
memiliki keterbatasan durasi penerbangan
(± 15menit) tergantung kapasitas baterai
yang digunakan, sehingga perlu beberapa
kali mendarat untuk pergantian baterai.
Untuk membentuk model 3D ataupun
mozaik foto udara diperlukan foto-foto yang
saling overlapping, sehingga perlu untuk
memperhatikan prosentase pertampalan antar
foto. Pengendalian secara penuh pesawat
dalam mengikuti jalur terbang mempunyai
kendala yaitu efek perubahan arah angin dan
suhu di angkasa terhadap perubahan arah
dorongan angin pada pesawat yang sering
terlambat diketahui dan diantisipasi melalui
pengamatan. Indikator capaian terukurnya
adalah kesesuaian arah pergerakan pesawat
terhadap rencana jalur terbang yang telah
dibuat. Selain itu diperoleh foto yang tajam,
tidak kabur dan memenuhi syarat minimal
pertampalan (70%).

candi sebenarnya. Beberapa rangkaian foto
yang saling overlap dilakukan mozaik untuk
menggabungkan foto tersebut dalam satu
rangkaian. Proses mosaik citra terdiri dari dua
teknik yaitu mosaik terkontrol dan mosaik tidak
terkontrol. Proses mosaik terkontrol dilakukan
dengan melakukan penyamaan koordinat
dengan cara georeferencing pada setiap lembar
citra yang akan dimosaikkan secara otomatis
melalui perangkat lunak pengolah citra digital.
Hasil mozaik kemudian dibuat peta foto dengan
menambahkan unsur-unsur peta sesuai kaidah
kartograﬁ.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.

Hasil Rakitan UAV Quadcopter

Hasil rakitan wahana Wuadcopter
disajikan pada gambar 11. Jenis sensor yang
terpasang ada 4 buah yaitu GPS, magneto,
kamera dan sonar. GPS digunakan untuk
penentuan posisi wahana diudara, magneto
untuk navigasi jalur terbang dan sonar untuk
deteksi ketinggian. Menggunakan baterai 3 cell,
alat ini mampu mengudara selama 8-10menit
dengan ketinggian maksimal 250m. Dengan
ukuran propeller 12 x 10, wahana ini mampu
membawa bobot 1.5kg (termasuk bobot
wahana).

2.4.5. Pekerjaan Studio
Pekerjaan studio meliputi proses
fotogrametri, pemodelan obyek (2D & 3D),
dan interpretasi/visualisasi. Model kondisi
candi bisa direpresentasikan dalam 3
bentuk model 3D, mozaik foto udara, dan
peta foto. Untuk membentuk model 3D dari
sumber foto digunakan metode image based
modelling. Metode ini banyak digunakan
untuk pembentukan geometric surface pada
obyek arsitektural atau pemodelan kota. Untuk
aplikasi bidang arkeologi seperti pemodelan
permukaan candi, visualisasi model hasil akhir
ditampilkan dengan permukaan fotograﬁk
sehingga menggambarkan kondisi permukaan
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Gambar 4. Hasil rakitan UAV
3.2.

Kualitas Foto

Secara umum foto menghasilkan resolusi
spasial yang sangat baik, berkisar 10-20 cm

Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2, Tahun 2012

pada tinggi terbang 50-100m. Dengan resolusi
ini kondisi batuan candi bisa diinformasikan
dengan baik. Untuk area candi Borobudur
dengan luasan 100m x 100m, dibutuhkan 4-6
foto yang saling overlap. Dari foto ini dilakukan
mozaik sehingga bisa dibentuk peta foto.

Tingkatan eﬁsiensi metode UAV based
photogrammtery dalam hal akuisisi data
lapangan, pemrosesan data studio, terbukti
cukup efektif dan mampu menghasilkan model
kondisi batuan dengan baik. Selain wahana yang

Gambar 6. Hasil model 3D
Gambar 5. Hasil Pemotretan Udara
3.3.

Hasil Model 3D

Model 3D yang terbentuk dapat dilihat
melalui 3D viewer, visualisasi yang dihasilkan
dari model sudah menyerupai bentuk dari
obyek yang sebenarnya. Jika dilihat secara
keseluruhan visualisasinya, maka dapat terlihat
pada obyek yang berada di bagian bawah
terlihat lebih sempurna dibandingkan dengan
obyek bagian atas. Hal ini disebabkan pada
bagian bawah obyek terlihat sangat jelas dan
ukuran obyek yang besar (berupa dasar candi),
sedangkan bagian atas obyek candi sangat
kompleks dengan ukuran yang sangat kecil
dan sangat detil.

low cost, wahana ini juga relatif mudah dalam
pengoperasionalan alat, sehingga UAV based
Photogrammetry dengan Wahana Quadcopter
merupakan metode terbaik dan eﬁsien untuk
pendataan kondisi candi Borobudur.
4.

KESIMPULAN & SARAN
1. Dari hasil foto udara yang diperoleh,
mampu
memberikan
informasi
spasial yang sangat baik sehingga
mampu
memberikan
informasi
kondisi batuan candi dan persebaran
kadar abu vulkanik.
2. Model 3D yang dihasilkan mampu
memberikan informasi detil yang
tinggi, hanya saja karena struktur

57

Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2, Tahun 2012

candi yang sangat kompleks,
beberapa
bagian
tidak
dapat
dimodelkan dengan baik.
3. Pengendalian
UAV
Quadcopter
relatif
mudah
dilakukan
dan
mampu menghasilkan foto yang
detail dan tajam, sehingga UAV
model ini sangat cocok digunakan
untuk keperluan monitoring berkala
di candi Borobudur.
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artikel ditulis dengan supersricpt dan ditulis
dengan cara berikut
1 . A u t h o r, t a h u n , J u d u l p a p e r,
jurnal/prosiding/buku, Vol (no),
hal/jumlah hal. (perhatikan cara
menaruh singkatan nama sebagai
author ke-1: Garno, Y. S. dan nama
ke-2: Y.S. Garno pada contoh
penulisan daftar pustaka di bawah
ini).

59

Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2, Tahun 2012

LAY OUT PENULISAN
18.5 cm
Header 1.5 cm

Judul KARYA ILMIAH
(UPPERCASE, CENTER, BOLD, FONT ARIAL 12)
Penulis (Titlecase, center, Bold, Font Arial, 10)
Nama Unit Kerja (Titlecase, Center, Reg. Arial 10)

ABSTRACT: sentence case, justify, italic, font Arial 10
Kata kunci: maksimal 5 kata; ditulis Sentence case,
justify, regular, Arial 10

l
l
l

Awal paragraph menjorok ke
dalam 1,25 cm semua kalimat
artikel selain judul bab dan
subbab ditulis dengan MS Word,
1 spasi, sentence case, justify,
regular, font Arial 10

l
l
l
l

Footer 1.5 cm

60

2.5 cm

1.5 cm

Format penulisan jurnal ini
terdiri dari 2 kolom dengan jarak
antara kolom 0,5 cm dengan :
Paper Size : Custom Size
width 19,1 cm
High 26 cm
Header 1,25 cm
Footer 1 cm
Top 2,5 cm Bottom 2,5 cm
Left 3 cm Right 2,5 cm

0.5 cm

2 cm

ISSN 2087636X
JURNAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
Telp. 021-3458400 Fax. 021-3458500
www.bnpb.go.id
Email
: contact@bnpb.go.id
Facebook : www.facebook.com/bnpb.indonesia
Twitter
: @BNPB_Indonesia
		http://twitter.com/BNPB_Indonesia
Youtube
: BNPBIndonesia
		http://www.youtube.com/user/BNPBIndonesia

Volume 3, Nomor 2, Tahun 2012

Volume 3, Nomor 2, Tahun 2012

Diterbitkan oleh:

JURNAL
PENANGGULANGAN
BENCANA

TERBITAN BERKALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

